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भूमिका । 
निविवादमिद विपश्चिदपधिमानां यद्धमोर्धकाप- 

पक्षेषु चतुर्विधषु पुरुषार्थेषु मोक्त एषरात्यन्तिकः 
पुरुषाथः. तत्सम्पत्तिशच श्रवणपमनननिदिष्यासनाषी- 
नात्मताक्षात्कारापीना न स्वोत्पत्तौ सहक्रारितयापि 
कमादीनपेक्षते । तत्र निखिलशाखधुरीणवेदान्तेषु 
प्रसिद्धपि सा नैयायिकमते जीवबह्यमेदस्य जक 
कत्वात् कथ संगच्छत इत्याशङ्का पिशार्चापरसारानिः- 

सारणक्षमः श्रीमान् नन्यनेयापिकाग्रणीमेदाधरमभदह्य- 
चायः “तदन्ता पावबिमोक्षोऽपवगः?" इति भावान. 
छक्तेपदाथलक्षणघटकात्यन्तिकपदस्य परतिवादिदुषैदट- 
करपनानिधषम पूर्वकं यया युक्तयाऽथे कृत्वा घक्तिषादे 
तादृशीं युक्ति जीवब्रह्मयोमेदेपि स्थापितवान् तदिदं 
्रन्थगभावङोकनेनेव इष्टिपयञचुपयास्यति विदुषाम् । 

तदिदमीदशसुनिपुणावद्रदरर पुरीणमात्रङ्गयग्रन्थ- 
व्याख्यानमरथमसादहसं क्षमिष्यन्ते नेयापिकमरवराः 
कमंणा चानेन पीयतां नगदाधारः श्रीपान् पञ्चुपति- 
रिति कृताञ्जलिः प्राथयते- 

सुधप्जिनविषयः- 

दुष्छिर्जशास्री । 



सर्टकमुक्तिवादस्य विषयसूचीपत्रम् । 
~ [~ कन 

(णी +) यी 

पृष्ठं पद्ध विषरयाः। 
२ १ शाखरप्रबरच्यङ्पयोज्नवणनम्। 
३ ४ स्वतःप्रयोजनानुगमप्रकारः। 
४ १ गोणप्रयोजनवणेनम्। 
” ६ दु.खाभावसाश्चाच्कारस्य प्रचच्युदेश्ष्यताखण्डनम्। 
” १४ स्वगेसुखस्य प्रयाोजनत्वो पवणनम् । 

१ मुक्तावयुमानप्रयोग. । 
` १९ तत्र साध्यानुगमप्रकारः। 

-<-डेत्वलुगमप्रकारः । 
९ मुक्तौ शतिभश्तस्य् + 

१९१ अपवर्भच्छायुपपत्तिशङ्ासमाधाने । 
८ सुखे मुक्षत्युदेश्यतानिरसकः चितामणिकारमतम । 
३ खुखमेव मुक्ति मन्यमानानां वैरेषिकाभिमत- 

मुक्ताबाक्षेपः 
१० ६ स्वमते मोक्षापाये प्रब्स्यु पवणनम् । 
१९ १७ रागनिष्ठप्रच॒त्तिजनकत्वाचुमानप्रयोगः । 
१२ १३ रागद्ेषपतिबन्धकत्वोपवणेनेन तत्सामग्रीकथनम्। 
१३ २ दुःखध्वसरूपसुक्ता तच्वज्ञानाद्यचुपयमित्वराङा । 
” 9 दुःखध्वसरूपमुक्तिधरिनात्यन्तिकत्वपदार्थवणेनम्। 
१४२१द्ः खध्वंसे तच्वज्ञानजन्यताघच्छदकन्वद्ाङासमा- 

धने। 

४ 
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सूची पन्नम् । २ 

प° प० विषथाः। 
” १२ तच्वक्ञाने दुःखभ्वंसप्रयोजकप्व व्यवस्थापनम् । 
१५ ६ तन श्रुतीनां स्वर्सप्रद रोनम् । 
१६ १ दुःखप्रागमावस्य मुक्कितावादिनां प्राभाकराणां 

मतम् । 
१७ ४ तन्निराकरणम् । 
१८ ९ अगत्या दुःख'ऽत्यन्ताभावस्यापि मुक्तिन्वाङ्गीकारः। 

१९ १ बहायाससाध्यत्वेनात्यल्तिकदु खाभावसरूपमुक्तो 
दष्टान्तप्रञ्नर्पचुपपततिशङडूा । 

२० १ तन्निरासप्रकार. । 
२१ ९ तत्वज्ञानजन्यो दुरितध्वंस पव मोक्ष इति नेयायि-- 

केकदेरामतलिरूपणम् । 

” ७ दुरितध्वसे अत्वन्तिकत्वादुपपच्िशङ्कानिससौ । 
२२ ६ उक्तमुक्तावपि साङ्यंभिया कायेतावच्छेदकत्वख- 

ण्डनमण्डने । 
२४ २ दुरितनाशे तखज्ञानदेतुत्वायुपपात्तिपूवंपश्चः । 
२५ ९ तस्वज्ञाने साश्चात्कमेनाशक वानुपपानेशङ्कासमा- 

धाने । 
२६ १२ तच्वज्ञानिनां सकरूकमभोगकस्पनाञ्चुपपत्तिपरि- 

हारः 

२७ २० माभुक्तमित्यत्र क्प्रत्यया्थविचारे तत्क्षयपव्ाथे 
विवेचनम् । 

२८ १२ तदलुगमः 
२९ ५ ज्ञानस्य कमेनाशाकत्वव्यवस्थापनेन समाघानम्। 
३० ६ तत्वक्षानेऽनयगमेन व्याभिचाराद्कारणत्वरङ्का- 
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प° पं० विषयाः । 

निराकरणे । 
३१ १ दु"खाभावनि्वहकत्वेन दुरितनाशे गौणप्रयोजन- 

त्ववणेनम् । 
११ (~> ने तेद (^ © २ मिथ्याज्ञानजवासनानिडत्तेदुखाभावनिर्वाहकतया 

मुक्तिरूपताशङ्कासमाध्याने । 
२२ १ एकदण्डिवेदान्तिमतसिद्धमुकिः। 
३३ १ तन्मतेऽ विद्यानिद्त्तर्गोणभरयोजनत्वव्यवस्था । 
” < ब्रह्मसंवेदनस्याविद्यानिवनेकत्वम् । 
३५ ३ जडात्मप्रपञ्चस्य स्वतःस्फूत्येभावे शारीर्का 

चायेप्रमाणम् । 
३६ १ बह्यस्फूरतैः स्वतस्त्वव्यवस्था । 
३७ ७ ब्रह्मपरिणामवादिभेदणण्डमते लिङ्राशरनारा 

एव मोश्चः। 
३८ १ लिङ्गशरीर स्वरूपम् । 
३९ ९ मतद्ये मायालिङतेरविक्ञेषः । 

१३ अविद्यासाधकादुमानखलण्डनम् । 
४० २ अदष्टस्यावियापद्वाच्यत्वे युक्तिः । 
४१ १ तत्वक्षानस्यादृष्टनाहाकत्वाचुपपत्तिशङ्ा नैया. 

यिकमते । 
४२ ५ वासनानाशे तच्वक्ञानस्य पृथक्षारणताकस्पनेन 

गीरवम् । 
*” १२ बुद्धितत्वनाश्ालुपपच्या तत्समाधानम् । 
७३ ५ बुद्धि संबन्धान्पुरुषबन्धस्तह्वयान्मोक्ष इति सां. 

स्यमतम् । 



सूर्यापन्नरम्। & 
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पृ° पर विषयाः । 
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५१ 
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५५२ 

५३ 
११ 

८ 

९ तन्मतख ण्डनम् । 

५ नित्यसुखायुभवोऽपवग इति म्टमतम् । 
६ तत्र श्रुतिभ्रमाणम् । 
४ आनन्द विरिष्टस्यार्परनो निस्यत्वेन तद्धिशषण 

मानन्दो नित्य इति मीमांसकमतम् । 
९ विशषणान्वयापरित्यागे तन्मते इभ्वरसिच्या- 

पत्तिरित्याश्षयेन तन्निराकरणम् । 
१ मुक्तस्य सुखसंवन्धानुपपत्तिरङ्ा । 
७ प्रियापेये न स्पृशत इत्यत्र तदुभयाञयोभिक- 

मुक्तात्मकर्मकस्परौकवैत्वाभावपरत्यायनम् । 
३ स्पृश्धातोः सत्ताथैकतया सुखदुःखोमयाभावा- 

स्तित्वशङ्ानिरसने । 
२ श्युतिवियोधभयेन सखुखसचेपि आत्मनि व्यास 
ज्यदत्तिधमावच्छिन्नसुखा भाव सिद्धिः । 

१ तादश्ाभावानङ्खीकारमते न स्प्रशात इत्यस्यार्थः | 
७ सुख पद् स्य जन्यसुखत्वाभिभ्रायेण कद्पान्तरम् । 
१ वेदान्तिमते देहाभावान्मुक्तस्य सुखसाक्षार्क।- 

राुपपत्तिशङड्ा । 
१ शशरीराभावेपि मुक्तस्य तदुपपचिसिद्धान्तः। 
९. मट्मतखण्डनम् । 
२ तन्मतेपि दुःखनिद्रत्तरेव मुक्तितायामानन्दमि- 

त्यादिश्रुतिसमथनम् । 
५ उक्तमुक्तौ आत्मतच्वक्ञानष्ेतुतायामुपनिषदः भा 



५ सुचीपन्नम्, 

प° पं० विषयाः । 

माण्यम् | 
५६ २ देहादिभिन्नात्मसाक्लात्कारस्य श्रवणादिमुलस्य 

मोश्चदे वत्वम् । 
५७ 9 अवणादिसखस्वेपि सु यभावे हेतुः। 
५८ ३ श्रवणानन्तरं मननस्यावद्यकत्वेन व्रेराषिकाच् 

ध्यथनस्य समुक्त्युपयोगिता । 
» ४ द्ंदघरात्मसराक्लात्कार पव.मुक्तिहेतुरिति वेदान्ते. 

कदेप्िमतम् । 
” ९ तत्र श्चुतिप्रमाणम्। 
५९ ६ दद्वरसाक्चात्कारस्य विपरीवक्ञान।निवतकः्पेन 

मोक्षदे तुत्वाडपपत्तिशङ्का । 
” १० तत्खण्डनम् । 
६१ २ शदवरसाश्चात्कारस्य मुक्तिदेतुत!यां तमेवेत्यादि 

श्ुतिबाधः। 
३ तत्समाधानम् । 

” < विदितवैवेत्यन्नैवकारम्यत्ययेन तुल्यं समाधानम् । 
” ९ पएवकाराव्यत्यासेपि वस्तुत स्त्वित्यादि समाधानम्, 
६२ १ जीवात्मसाश्चात्कारवादिशङड्ा । | 
११ ७ जीवालमसाश्चात्कारमते पवकाराव्यत्यासेन गोर 

वमित्याशङ्ासलमाधाने । 
६३ १९ पवकारस्य लण्डशः शाक्तिः । 
६३ १७ न्यायमते ब्रह्मभिल्नजीवात्मविषयक्षानस्य भुक्ति 

दद 
हेतुत्वम् । 

४ जीवात्मसाक्षात्कार्मनसखपडनम् । 
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० प० विषयाः । 
११ 

११ 

६५ 
&६ 

६8 
६७ 
६८ 

७ आस्मपदस्य जोवपस्त्ववादेनां दीधितिकाराणां 
मतम् 

८ तञ्च श्रुतिश्माणम् । 

७ दद्वरसाश्चान्कारवादिनः शङ्का । 
१२ त^श्यसः। 

र क प 

११ दाचातकारसमतस्तेण्डनम् । 

३ शानवत्कमणोपि मुकतिकारणत्वशङ्का । 

१ मुक्तौ जातिविरषाभावात् अनयुगवक्षानादि- 

कायैकारणभावालुपपात्तेशङ्का । 
७ सांकयेमिया जातिकट्पनाञुपपत्ति" । 

३ सवलितक्ञानकमेणां हेतुत्वाचुपपत्तिः । 

६ समुच्चितानामपि तवद्ुपन्तिः ॥ 

७ आत्मतस्वक्ञानमेव मुक्िहेतुः काद्रीमरणादि च 

पयोजकमित्यभिप्रायेण समाधानम् । 
७ मरणज्न्यतावच्छेदकमानसत्वव्याप्यजातिविशे- 

षाज्ञीकरेण व्यनिचारशङ्ानिरासः। 
७ काशरीमरणस्थरे दाधरान्तरपरिप्रहेण तारकोप- 

देशसाफस्यम् । 
१ तत्र श्चुतिथ्रमाणम् । 
१ तारकोपदेश्चस्य वच्छरीरेपि क्षानजनकत्वोपपक्तिः। 

३ तारकोपदे शस्यान्यशरीरे आत्मक्षानोपयोगितया 

मुक्तिद तुत्वमतम् । 
१० वकःदिपकदेतुतालुपपत्तिशङासमाधाने । 

२ ब्रीह्यादियागविकल्पे उभयस्याशगस्रथेत्वेपि भरः 
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पृ पं० विषयाः । 
छते दाखाथेत्वम् । 

७५ € साहित्यासम्भमवात्कथमुभयकरणकयागस्य॑प 
खासाधनतेत्याशङ्ासमाधने । 

७द ८ प्राचीननेयायिकानां मुक्तिः। 
७७ १ खालोक्यादि पश्च विधमुक्तिः । 
” १५ तथ न्यायवैर्ाषकमतप्रवेदाः । 
७८ १४८ नवीनन्यायमतसुक्तितस्वम् । 
७२. १८ बेदान्तिमतमुक्तिः। 
<० £ जिदण्डिमितसारः । 

१९ प्राभ।करमततच्वम् । 
८१ < तत्खण्डनम् । 

१४ चावीकमुक्तिः 
” १५ माभ्याभेकसुक्तिः 

> १६ विज्ञानवादनुकतिः 
7 १७ आदेतमुक्तिः 

१८ रामायुजमुसिस्वरूपम । 
८२ १ माध्वसुक्तिः | 

२ वहभोया मुक्तिः 
” ४ कापाटिकमुक्ति 

५ अभिनवगुप्राचयेमतम् ! 
६ वैद्यकाभिमतमुक्तिः। 
८ वैयाकरणमुक्तिरूपम् । 
९ साख्यमुक्तिरूपम् | 

” १० पातजरमुक्तिः । 
” ११ म्रन्थान्तः। 



॥ शओ्रीगणेक्चायि नमः ॥ 
१ 

अथ भ्रीपहापहोपाध्यायगदाधरमह् चायेविरचितं 

^~ भ् 
कै प मुक्तिवादः प्रारभ्यते 

नि निद 

प्रयोजनसुदिश्येव पुर्पासस्तदुपाये भवर्तन्ते, अतः 
शाखस्य प्रयोजने प्रथमतः परदर्षयन्ति श्ाद्करतः। 

॥ श्रीगणक्ञाय नमः ॥ 
भूनिमानप्यभूनिर्य मूर्ति जगाने तन्वति । 
तं बन्दे भवलमेहहानयेऽखङक्रारणम् ॥ 
नत्वा गुरुपददन्द् नाथान्त्ववदुकाहपम् । 
क्रियते प्रुकि्ाद्स्य वितरुतश्चन्द्रकभिधा॥ 

दह खद शाख्ङूनो मुनयोऽपि शाख(दावपकरगं भ्राय- 
हाः तत्प्रयोजनं द्यन्ति तत् किमथमित्याशङ्कानियसो 
शाख्जङ्त इत्यन्तेन प्रन्थेनाविष्छृतः । प्रवोजनमिष्टम्, उ- 
दिभ्य तत्खाधनत्वेन निर्णीय, पुमास ऊततिसाध्यतान्ञान- 
वन्तः समथो इति यावत्। तेन ख्मीणामपि सङ्कुहोऽन्यथा 
तासामपि तादशप्रदृत्तिद रानात्तद्य चस्या न्युनना स्यात् 
द्राख्यकृतः गौतमादयः । शादख्नप्रयोजनादर्षने प्रयो 
ज्ञनसाघनत्वाज्ञानेन परस्याप्रत्रुत्तौ परभ्रतिपत्तिमान्न 
फरकदरास्मकररणस्य निष्फरुत्वाप्रत्तस्नथाचाधिजिगा- 
सूनां भ्रन्थापावृनप्रदृचिरेव प्रयोजनप्रदश्षेनस्य फल- 
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तत्र स्तःप्रयाजनं सुखं वद्धेगो दुःखाभावश्च । त्ध- 
श्चाऽन्पेच्छानधी नेच्छानिषगसम्, नतु मयोजना न्वरा- 

मिति भषः । नतु तथापि नाजर प्रयोजनं प्रदित 
गक्ाधरणति न्यूनत्वमवास्य भ्रन्थस्येनि वाच्यम् एतद्ध 
न्थस्य अगवद्भातमप्रणोलशाख्वरार्थ--निपाद्कसधात 
चछाञ्नप्रयोजनप्रवास्य प्रयोजनसिनि क्षाप्यतेऽतो सुक्ति- 
शानदार ततटनषतवकस्व जुकाकववनतस्याऽस्य अन्थष्या 
पत्रग्रयःजनत्व स्फुरमेबति न न्थूननेति माव । बपव्ं 
सुद्यप्रयगजनत्व युर) पान्न पु- पश्य गामञ् एर८ड्टल 

न्ु्-दिनत्ण्ड। तत्तेषु प्रगेजनेषु मध्ये स्वतःप्रयाजनं 
स्वतःतयोजतप्रदुथः । छु क्णो दुःखासाव्रश्चनि 
छक्र । नद्धोशे क्भुजनाक्षात्कारः । ननु खु 
सास्चात्फारः सथ सुस्वप्रव्रासनम्, सुख भ सवत््यती- 
खाया त्व एचतिक्त्याद् ननु सुख यनानायामिती 
च्छछःयास्नथा च नस्य ङञ्यत्वमश्लटनपिति चन्न 
सुखच्छावा दव नलूमानात्करिच्छाया अपि अनुतर. 
वसास्पेन भ३सिज्न-हन्या) अन्यधा दुःखानाष 

स्यापि २३अगक्त्यापस्था स्यतःप्रयोजनत्वानुष 
प्ति, निन्थन्युखलयाश्चत्कागे सुक्तारति भट्मतास् 
तिश्च रधन । तस्य सवयःत्रयासनेल्तरासापे सदुपाये 
योगास्यादानति प्रद्र इपपससते सद्धाथर्नद्ावायाणा- 
माह्ायः 1 अन्वचर्छानयोन इति । स्वान्या स्वसारा वि- 

करणा या इच्छा तदप्रयोस्याया इच्छायाः साध्यसेन 
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जनकस सति भयाजनत्वम्, सुखलाक्षात्काररूपभोग 
मराति विषयतया जनके सुखेऽन्याप्चेः । गोणप्रयाजन- 

या विप्रयता तद्ाभ्यत्वसित्यथः । स्घं द्विनीयेर्डा। 
अत्रायमनुगमभरकारः । दच्छादिश््टेर्खायिषय- 

त्व॒स्वतःप्रयोाजनत्वम् । वेश्िष्ड्यश्च स्वविशिषे- 
चउछाप्रयेःज्यसलम्बन्यावच्िश्नस्चनिषछठावच्छदकवाकमेदव 
त्वसम्बन्धेन । वेहिष्स्यं स्वमिन्नत्वस्वसामानधि- 
करण्योभयसम्बन्धथेन ! स्व्यं प्रथनेच्छापरम 1 ‰& 
*वरच्छाया शेदवरेच्छाविश्िणत्वन तद्धिचयत्वश्नाद्{य 
घटाद्ावतिन्याक्िवारणाय स्वसिन्नत्यनिषेक्ः। ओ द्व 
रच्छाभेदाङ्गीकारि तदोषतादवस्थ्यमतः सामानाधिःक 
रण्येोते । उभयसम्बन्धनिवे्ने शश्वरेच्छाखा धमस्व 
कयत्वान्न दोषः मम दुख भूयादितीच्छया आरमदेरविंष- 
यत्वमादाय तन्नातिव्याप्तिवारणाय साध्यत्वेन विषयत्व 
निवेशश्चात्र दणञयः । पतेन स्वस्वस्यानद्ुगसान्न ठकश्चणा- 
सस्भवदोष शति । खुखस्यापि योग्यवियुचिक्ाषमुणतया 
दुःखनाद्ां परति ्ेतुनया तत्राव्यास्िवास्मःयान्नस्ति । 
तद्रथंश्च युख्वरप्रयोजनदुःखभ्वसभिन्नत्वम्। तथा च दुः 
ध्व सभिश्रप्रयाजनाजनकत्वे सतीति कामः । प्रयोजनत्व 
मिति । तश्च प्रबृरयुरेश्यत्वं पश्चन्तिजनकेच्छाविषयत्वभिति 
यावत् । दुःखामादसक्षि.त्कारदाचतिव्याद्धिवारणाय 
तशिवेक्ाः । तलमयोजनत्वस्य चात्र दुःखेमे म भृदि- 
त्युदिद्येव प्रवतते न हि दुःखामावं जानीयामि "त्यादि. 
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श(न्येच्छ्धीनिच्छिषे भोजनादिः, तत्र घुखादिर- 
पफछानुन्धानादेवेच्छत्पत्तेः । दुःखामम्भिन्चपुख- 
रूपतया स्वरगस्येव्राऽऽन्वीक्षिक्यादिक्षान्लफनस्याव्यप- 

धर्गस्यारयन्तिकद् : खानटत्ति रूपस्य स्वत एव पयोजन- 
खम् । 

ना मणिकारेण मुक्तिवदि खण्डितत्वात् । प्रबृस्युदेश्ये 
धरष्दावतिभ्या्तिचारणाय सत्यन्तनिवेशः। सुखेऽब्या- 
सेरिति । पतश्च स्वमतमादाय । प्राचीनमते सुखसाक्षा- 
त्कार स्श्ाप्रयोजनत्वात् । पतश्च मुक्तिवादचिन्तामण्यादौ 
स्पष्{म् । दु.खासस्मिन्नेति । मक्तमिक्नमसमिश्चम् । तस्वञ्ज 
वुःख्रविकिष्टान्यतस्वम । वेरिष्टयञओ स्वावच्छेदर्काभूतश्चरी- 
तवच््छिश्नस्वस्वाव्यदहितोत्तरत्वोभयसम्बन्धन । समनन्तर. 
जायमानदु.खाभ्रस्तत्वम् इति यावत् । तथाचोक्तम् । 

यन्न दु खेन सम्मिन्नं न च प्रस्तम्नन्तरम् । 
भभिखाषोपनीतञ्च तत्सुखं स्वःपव्ास्पवम् ॥ इति । 

अभिलाषापनीतत्वञ स्वप्रयोजककामनाप्रयोज्यतस्वम्। 
अश्र दुःखाखम्मिक्नस्वादिक्रं प्रस्यकं स्वगेरक्षणम् तेन 
नित्यसुखाभिव्यक्तिभुक्तिरिति-मते निस्यञ्ुख नाति- 
व्याधिरिति मावः, 

मुरौ मणिकारोक्तमदुमानं भमाणमाह दुःखत्वभि- 
त्वादिना । दुःखत्वपक्षानुमाने निल्िरप्राणिनां भो 
गनिश्च्या तञ्जनकाृष्टनिष्ुस्या च दुःखध्वंस .दुःख- 
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युक्तौ भमाणन्तु-दुःखलं देवदत्तदुःखस्वं षा 
स्ाश्रयाऽक्तपानकाडङीनध्वप्तमतियोगिषटत्ति कायप्रात्र- 

स्वाचच्छिल्ासामानायिकरण्प्रं वोध्यम् । नु थः 
कालो भोगवानदष्टवान् षा कारुत्वादेतल्कारुवविः 
त्यजुमनेन सर्वदा भोगादरष्ठादिसिद्धो कथसुक्ताखा 
मानाधिकरण्यमित्यत भह देवदत्तदुःखत्व वेति । 

पतनाखिरुजीवानां भोश्चसिद्धो सवी नुभवसिदधमोगाह 
षादिग्रवादस्यानन्तत्वमङ्गयलङ्करूपं भथमपक्ति इण दधि 
रस्वम् । अत्र स्वत।दारम्यस्वाविशिष्टभ्वंसप्रातियोभि 

बृसित्वोभयसम्बन्धेन धममैम्य साध्यतति तात्परयम् । 

स्वपदं ध्मैपरम् । धवे स्वव शिष्टश्च स्वाभ्यसंपान 
काङीनत्वसम्बन्याचच्छिन्नावच्छेदकताकनद वरव सस्व. 

न्येन । मन्यथा स्वत्वस्थाननुगततया यवि स्वपवे- 

न दुःखत्वं धिथते लदा पततूप्रदपत्वादेरपि दुभ्ख 

त्वाश्रयासमानकारीनध्वं सप्रतियोगिब्ु' तत्वरूपसाध्यस्य 

लम्दिग्धतया दष्टान्तत्वाजुपप्तिः । यदि चतत्परकौपस्वं 
गृ्टाने तदा सिद्धसाधनमथौन्तरतापातश्चति । प्राचाम- 

भिपरेतमलुगतमखण्डोपाधिङपं वा स्वत्वमध्रासाणिकतया 

दुच॑चमेव । पश्चतावच्छेद्कदेतुतावच्छेदकसाधारणामेदं 
साघ्यकोटिध्रविष्टमित्यपि न वाच्यम् पूवाक्तादषटन्तता 

दूषणस्य तादवस्थ्यात् । कयैमात्तवृत्तित्वादिति । तच 

कार्य तराचरन्तित्वे सति कायैवृत्तित्वम् । गुणस्वादौ ष्यभि 
चारनिरासाय खस्यन्त विशेषणम् । गगनच्वादौ व्यभि- 
चारवारणाय च विक्तिष्यवलम् । ननु घरत्वावौ स्ताध्य 



६ गादाधयोम् । 
०) 1 1 ११ 19 90१9, त ११५ त ८ थ 

ठच्तित््राव सन्ततित्वाद्रा एततमदीपत्ववचव । पन्ति 

त्नं च नानाकाडीनकाययात्र्शं तत्वम् । “आसा ज्ञा 
हेष्यो न स्त पुनरानर्ततहत श्चुनिश्च परमाणव । आ- 

स्व रनिष्व्यनया इ्यमिचारसन्द हेन उयातिरेव कथ शृ्टी- 
ता स्यादैत्रत ह खन्ततित्वद्ेति ¦ सन्तातित्व च 

जातादशेषो तत्तद्ठ्तिजन्ददीपसमुत्ायञ्रचिः पष दीप 
दव्युगदभर्ततसगक्चिकः प्रसिन्च पव । नानेनि | श्षेतर 
त् स्थेखन्मानाध्िकरण स्व^त्प्दिष्धणात्पच्िष च चत् न- 
दचुम्सर्म सते कायज्चित्वम् तदथः । कायपरशुणस्धा 
दिकञ्छदिषय उवलिचारवारणाय सत्यन्तम् । हेत्वाश्िडि 
निक्त स्मिनरेति । अन्यद्ीयतत्कारोत्पश्चदु खमादाय 
स्नङूपसद्धनिचारणाय स्वस्मानधिकरणनि । चि 
सिज्ञक्ताकीनस्वक्तमाचाधिकरणदुःखमवुपयोक्तदोवन्निरा- 
सार्थं स्वात्प्िश्चगवि । न चाघाुमनेऽप्रसोजकत्वश्च 
ङ़{पिश्ासी प्रसरति प्रधानक्रारणोच्छदे सन्तत्याश्चयदी 
पादेरय्यन्तोच्छेददशानात् प्रक्ृतेभप दुःखमप्रुखुस्यात्म- 
नि शशारीराद्यभेद्वासनाया भवणादिभिरुच्छेष्सम्भ 
धेन तदन्तरं इुःखलसस्वे सन्वतित्वं यदि सन्तत्या. 
श्रयाखमनक्ाटीनध्वस्पतियोगिवृ्तिङ्तचत्वग्यभिचारि 
साद् तदा वचरमुरोच्छदकारखानचुचिवत्ति स्यादिति 
प्रसङ्खस्यव भरयाजङत्षात् इति ध्ययम् । आस्मि 
ति । किङ्वक तदथं विहितस्य तडयप्रत्थयस्या- 
पि स्वघटितदाकयोपस्थप्पिता्थवाश्बोध्यस्वरुपेष्ठसा 
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धर्पत-श्षरी य भवति इयथः । नचपवगस्योक्तरूपस्प 
पुखविसेधितया न पुरुषयेलसस्मवः सुखामावनि- 
यतन्सेऽपि दःसलाभाव्रसखेनास्यन्तिकलाविशोषितेन च 
दद्रेषितेन च तत्रेर्छोतपस्ो बाधक्राभागेन प्रयोजन- 

्रनतसवथधकतःनेयमेनाश्राऽ्पि अत्यन्तशारीरखम्बन्धा- 
भावस्य साधनक्षानत्िषय बत्मेति तदथः । न स 
एन रवतन इत्यादिनोकतख्येष्टसखाधनत्वस्वव वोंधना- 
च । आचतेतर श््यस्याथेमाह शारीर मवत्तीति । 
नभ पुनदशन्द्रयाविसस्बन्धाद्ात्यनो भाग इष्यर्थः । 
ननु शुरजनसतम्भापणादौ यथा कमिनीसम्मोगेसत्य 
सखुखःवेरो यतया नेच्छा तथा सुखम्रतिबान्देनि स्प- 
वग नेच्छा स्यात् शत्य न सेति । उकरूप- 
स्य दुःखध्वल्यशर्पस्य । सुखविपे्धिलशेति । सुखवि- 
रोद्ता च कयुञाचनच्छेदककाखावाच्छिश्लनद्धिचरण- 
घुन्तित्वाभावरूपल्ुष्वामावव्याप्यतावाघ्काभावेन, का- 
रणधिरहास्रस्येनेनि तात्पषेम् । समाधत्त सुखामवेति। 
साङ्घश्रमवनाष् वद्धिशेषितेनेति । तथाच साङ्थसुत्र- 
मू "“तदत्वन्धविमोश्चोऽपचमैः'” । प्रयोज्चस्वो प्रपत्तेः प्रच- 
सकेच्छ!विषयत्वोपपक्तेः । नु वुःखाभावत्वनेच्छोत्पसा- 
वपि वत्र सुखाभावस्य नियततया दैवसस्मवाशेच्छ- 
सम्भव हत्याश्चयेनाश्चङ्कते न चति । तथ दुःखध्वसरूप. 
मुखौ । देश्रखामण्य्या इच्छां भरति प्रनिषन्धकत्वादिति 
भावं । दवेपविषयत्वायारवत्वाडेयि । स्वतःप्रयोजनस्य 
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स्वोपपत्ते । नच पुखाभावानियतसरेन देषसम्भवाद् 
तत्र नेच्छासम्भव एति षाच्यम् । स्रत भयोजनस्य द्र 
ष्विषयत्वायोग्यत्वात् । ननु धर्मादिनाक्षकतत्वङ्गानद्रा- 
रा पुखनिटत्तिप्ताधकतवेन मोक्षोपाये योगाभ्यां 
दा दरेषक्तम्भव्राद्िक्षेपदक्षिनां प्रषत्पनुपपतिरसिति चेत् | 
छएुखपषूत्कटरागवरतां विषयिणां पुखाभवे उ्टदरेषो- 
द्येन मोक्षोपाये न मव्रत्येत्र प्रततिः । तदुक्तं मणिक 

किः ष क 

ता~ तस्पादतितवाकेनः पुखमातव्रारप्ततवी बहूवरटूसा- 

स्वत्रेदिष्टप्रतियोगिकस्य स्वतोद्धेष्यत्वाभावात् भाषा 
भाधवयोरेकधमेकत्वास्म्मवात् दिष्टसाधनताश्चानघरि- 
तसरामग्च्यभावाश्च | नन्वपवगे मा भृहुषः किन्तु तत्सा- 
धकयोगाभ्यासादौ तु स्यदेव सुखसाघनधर्मनाद्राकत- 
र्वक्चानोतपावनद्वारा स्ुखाभावरूपद्धिष्टसस्पादकत्वात् । 
लथाचच्छायां देषसामग्न्याः प्रतिबन्धकत्वेन तन्नच्छ। 
ऽसम्मवन योग।भ्यासादो भचत्तिनि स्यादित्याश्येना- 
शङ्ते नन्विति । खुसषृ्कटरागिणां तश्रेष्टापर्या परि. 
राते सुखेष्वित्यादि । तेषां सुखाभावे देषस्यावश्य 
स्भाचन सुक्त्युपाये योगाभ्यास्तादौो प्रदूचिप्रतिबन्ध पव- 
व्यथः । तज्नापक्तद्धान्तत्वशङ्कां निरकत चिन्तामणि. 
कारमतमाह तदुक्तमिति । तस्मादिति । दुःखाभायव्- 
शायां सुखं नेति ज्ञानस्य दुःखामावार्धिप्वृचिप्रतियस्ध 
कलत्धावित्यथैः। सस्व ते अन्रा्िकारिणि इत्यश्रान्वयोा 
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नुषिद्धं पएुखमुदिक््य “कियो म्रदीयं दि थाति यातु” 
इति छृत्वा परदारादिषु प्रचतेमाना 

घ्रं चन्दाबने (रम्ये) शरुन्ये श्रगारुतं इगेम्यहम् 1 
नतु षैयोषिक्रीं युक्ति प्रार्थयामि कदाचन ॥ 
इत्यादि षदन्तो नन्राधिकारिणः ये च 

दिेकिनोऽस्मिन् संसारकान्तारे कियन्ति दृ"खहू- 

वोध्यः । बहूतरदु खानुविद्धाभेति । बहतरदुःखजन- 
कसामग्रीनियतसामप्रीसम्पाश्चत्वेन तत्सवङितमिति 
भावः । हिर शति। 

युष्मत्छते खसञ्जनमञ्ज्राश्षि। 
शिरो मदीयं यदि याति यातु ॥ 
नीतानि नाश्यं जनकात्मजा । 
द्शाननेनापि द्श्ाननानि ॥ इति ॥ 

पतेन बहूतरदु सानुचिद्धत्वक्षानमरसित तत्रेति भ्यजि- 
तम् । वेश्नोषिकी वेरेषिकशाख्प्रसिद्धाम् । वदन्त इत्थ- 
नेन सुख पवोत्कटेच्डा प्रद्ङ्िता 1 स्यादेतत् सके पव 
शरीरिणो यदि सुखमेवेच्छन्ति तदेदङ्मुक्तिनिरूपण व्य- 
थमापतितम तद्धिरेचिस्यपवने कस्यापि कामनाऽचुदये- 
नाधिकारिणामेवामावात् अत राह ये चति । चिवेकिनः 
सांसारिकसखमोक्षयो' हेयत्वोपादेयत्वःद्विकचनसम- 
थो. । संसारकान्तारे संसार पव कान्तार सरिमन सीः 
पुषादिङूपदुगवत्मेनि । दुगमत्वं चास्येष्टातियोगादैरुष 
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क्िनानि कियती वा घुखखथोतिका शत कुपितफाण- 
फगामण्डरच्छायप्रतिपमिद मिति मन्यमानाः सुखमपि 

हातुमिच्छति तऽन्र(धिकारिणः"' शति । विषोफनान्तु 
बहुगरदुःखायुविद्धतया सुख नोत्कटराग इति तद- 
भावेऽपि नोकट्दरष शति वरवदुद्रेषविषयमाधनत्वस्येष 
प्रत्तिविरो धितया पोक्षोपाये न प्रहत्त्यतुपपात्तिः | 
स्वर्गेऽपि पातभयादिनन्यदुःखातविद्धवया क्षयितया 

कण्टकायावृतव्वेन कामादिरूपदस्युमच्वन च बोध्यम् । 
दुःखेषु ुःखनरसश्चात्कायाद्यभिचारिकत्वमधिकतरन्चं 
च दु्दिनसाम्यग्रयोजकम् सुखेषु दतरक्षानानभसिमावक 
स्वम् अद्पीयस्त्वं च खथोतसम्यनि्वाहकं बोध्यम् | 
खद्योतिका इत्यनन्तरं शानेनेति पूरणयिम् । ताडश- 
क्ञानाथकञ्चेलिपद् मस्यमानोा शत्यनेनान्वयनीयम् । कपि- 
तेत्यादि । कपितो यः फणी सपेस्तस्य यत् फणासण्डल 
तस्य छायया प्रतिमं तुस्यमित्यथैः । कुपितपदेन यथा 
कश्चित् पान्थ इतस्ततो भूरिभ्रमणश्नान्तो दुःसहाक किर 
णसमुहसन्तापशान्तीच्छयोक्तविघनच्छायामाश्चित्य दुःखा- 
तिश्चायाभिभूतो जायते तथेव संसाराशचितोपीति अवभ्य- 
म्भाषिद्क्षनजन्यडुःखमागित्वं वयज्ञिनम् । अधिकारिण 
हट्थन्तो मणिग्रन्थः । ननु चिषयिणामिव वित्रेकिनामपि 
मोक्षोपाये भरृत्तिने जायेत सखामप्ीखामस्थेन करोदयस्या 
निबायेत्वात् इत्यतः सामर्री विभज्य विवेकिनान्तद भां 
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चन् त्रिवेकिनापुकटो रागः। रागट्रेषयोरुष्कटतर ना- 
तिविशषः मरसत्तनिटत्तिम्यां कल्पनीयः । सन्निया- 
मिका च सामग्री तत्तसक्ानव्पत्तयादिघटिताऽननुगतिब, 
तस्येऽपि बहूतरदुःख।तुचिद्धत्वादि शाने ु खतदसावयो- 
वरिषयिणायुत्कटरागात्कटद्रषोद् यात् विमोकेनान्वदवु- 
द्याव । अथ 

हु;खाभावोऽपि नत्रेधः पुरूषाथनयेष्यते । 
नदि मूढा्नस्थायां भतो इदयते घुषीः ॥ 

कामनया |) 

^ ४ 

दशयति चिघकिन्त्विति । धिचकिनां दुःखबहुरुतया 
सुख नोत्कटयाय इनि तष्ट माचपि भ्रत्रुस्यग्रतिषन्य।त् इति 
मावः। स्यादेनत् पिक सुख तावत् बहुतर्दुःखानुवि- 
तया वित्रेकिनां भबस्यज्ञनकमस्वु स्वगेखुखस्य दुःखा- 
सस्भिश्नतया तच्रोत्कटेच्छ। जायते प्व इत्यत माह स्व्नै- 
पीति । क्षीणे बुण्ये मत्येखोक विशन्तीति भगवदुक्तेः । 
यितयेति । इष्वद्रातुश्रविकः स हयविश्ुद्धिश्चषयातिद्य- 
युक्त इति कपिला कः । प्रञ्त्तिनिद्त्तिभ्यापिति । कव्प- 
ना खात्रायुमाग्म् । तद्यथा रागनिष्ठप्रुतिजनकत्धं 
किञ्चिदवच्छिव अनक्तात्यात् धरजलक्रतावत्न च 
छाव वच्िन् ततस्सर्भयत्ति अनुत्करच्छायामिच्छा- 
त्वस्य ताहशजनकतान्यभिचारात् । तथाचच्छास्वाव. 
च्छिन्तवस्य याधनिखग्रा्तद्वान्तरधसाचर्किन्नस्वास- 
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इति न सुक्तिश्चानं सम्भवतीति चेन्न । नहि 

दुःखाभावं जानी यामित्युदिश्य भहत्तिः किन्तु दुःसं 
मे मामुदिल्युदिकय स्वरव एव्र बहुनरदूःखजजरकले- 

षरा दुःखाभावमुदिश्य मरणे मवतेमाना द्इयन्ते | 

कि क, क, कि द्धिः सच धमो बाधकामावाज्जातिरेषेति । तन्नियामि- 
केति । उत्कटरागद्धेषनियामिकध्यर्थः । तत्तञ्ज्ञानव्यत्तचे- 
ति । परतिबन्वकपरिावरूपकारणस्य प्रतियाशिविधया 
बह्तरदुःखानुविद्धत्वादिक्ञानव्यत्तयत्यर्थः । अनुगते. 
वेति । तथाच फठदश्तोनाददोनाभ्यां सामग्न्याः स 
स्वासच्वे कर्पनीये इति भावः 1 तादशाश्ानाभावत्षे- 
नाजुगतक्रारणताकद्पने बाधकमाह तस्येऽपीत्ि । 
तथा च विवेकिनिष्ठवहुतरदु.ख।चुविद्धत्वपातमयदिज- 
न्यदु.खायुविद्धत्वादिक्ञानव्यक्तेरेव सुल उक्तटराग तदः 
मि उत्करे च प्रति प्रतिबन्धकत्व कटदपसीयम् न, 
तु विषयिनिष्ठताडश्यक्ानव्यकतेरित्ति इरयम् । अथेत्या- 
दि दरयन्त इत्यन्तः पाटो सुद्धनपुस्तके नोपलभ्यते सर- 
टश्चेति रखाकायामुपेश्षिता वेदितव्यः ननु भस्तु उ 
कथुक्तया मोक्षोपाय परडत्तिः, किन्तु मोक्षा यदि कलयो 
पायसाध्यः स्थात् भवेश्च यदि मुक्तित्व जन्यतावच्छनकं 
तव्1 तदुपाये'योगाभ्याखादौ प्रहृसिखपपध्चत दति माशये- 
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अथ दु;ःखनिटत्तिः दुःखस्य ध्वसदूपोऽभवः, नतु 
पागमावायन्ताभावो नित्यलेनाऽसाध्यतादं ध्वसस्थ 
चा ऽनन्तरोत्पन्नविक्ेषगुणादेव पम्मेन न तखन्नानाधु- 
पयोगः। नतु स्वसमानाधिक्ररणदुःखप्रागभावाऽसमान- 

कारीनत्वरूपार्यन्तिकसविशेषितदुः खध्रससवरूपापतर- 
गत्वावच्छिन्नलवस्य तच्वज्ञाननिरपेक्षकारणान्तरान्न 

नाशङ्कते अथेनि । अत्थन्तदुःखनिदृत्तिरूपसुक्तिपद्ाथं 
दु-खनिवृत्तिशाब्दा्थस्य कदटपन्रथेणा सम्भवं दशयति ध्व- 
सरूपोऽभाव इति । प्रागमाःवात्यन्ताभावयो; निस्यत्वेन प्राः 
गभावाप्रतियोगित्वेनासाभ्यत्वात्ः यजञन्यत्वाद् । तथाचा- 
जन्यस्य भच्रस्यलुदेद्यत्वान्न तमुदिद्य योगाद्युपाये वृत्ति 
रिति कल्पद्धयानिरसः। ध्वसपक्षे तदग्यषदि तोन्त रोत्पन्नवि 
होषगुणदेव दुःखभ्वससम्भवेन न तत्र तच्वह्ानाद्यपाया- 
पेश्चेति भावः । कारणत्वक्ुश्षिप्रविष्टान्व यञ्यतिरेकव्यात्ति- 
धटितान्वयव्यतिरेकबव्ययिचारासम्भषात् तच्वन्ञानस्या- 
व्यन्तदुःखनिदुत्तिरूपापवगैत्वावच्छिन्न प्रति कारणस्वं को 
दोष इत्याश्यनाश्िष्य समाधत्ते नन्विति) स्वपद् दुः खभ्व- 
सपरम् 1 प्रख्यकालीनदु खष्वघानां पुरुषान्तरीयदुःख- 
प्रागभावसमानकाटीनतया तच्राभ्यापिवारणाय स्वमा. 
नाचिक्ररणेति । षदानीन्तनदुःखण्वं सेऽतिव्यासिवारणायै- 
बुःखप्रागभावास्तमानकारीनेवि । भअथसमाजरूपेति। कट्- 
 पसामप्रीसवङनप्रयोज्यस्वघटकविदाषणवि शिष्टकल्छृत- 
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निर्वाह इति चेदेवपपि न वादृक्षधमस्य रन्छक्षान- 
जन्यतावच्छेदुकत्वसम्भवः । चरमदुःख्रसदश्षार्या त 
दत्यात्मनि हइुःखजनकाध्मरूपकारणविरहेण दुःखा- 
सुत्प्याऽयवकादेव तस्य स्वसमानाधिकरणडःखाऽस- 
मानकाछीनस्व निवाहाव् । अर्समानरूपवाधक ग्रस्तस्य 
क्रम्पतानवच्छेदकत्वाव् । अन्यथा पुरूषान्तरीयदुःखस- 
मानक्राखौचटुःखध्वंससखदिरपि किञ्चिक्रारणक्रायंताकर्छ 
दकत्वापाताद । मेषम् । अर्थसमाजस्थलेहि साधकामान 
एथ काय॑तावच्छेदकरबवाधक्रः उपदकितमुक्तित्वार्बाच्छिड 
प्रति तन्गानषतुतायाः श्रुविर्मृयादिपाक्षिकतया ~¬ वा 
धः। मामद्रातादशसुक्तिताव्च्छिन्नप्रति कारणता #¶ 
तदवच्छिदेतसज्गानस्य मरयाजकलं दुवारमेव,तखः न 
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सामग्राङूपा्थसमाजम्रस्ततयान तत्वक्ञानजन्यतावच्छेद्- 
क्वभुक्तापवगेत्वश्येति नाधकसादेवोक्तकायेकारण. 
भावासलम्मव इति तात्पर्यम् । सिद्धान्तमाह मैवमिति । 
न बाध दति) स्वतन्त्रप्रमाणस्य श्ुतिस्श्तिरूपस्य ह. 
ष्दस्य साच्तकत्वादिति भावः । साधकाभावरूपवा धका- 
खरवेपि निष्प्रयोजनत्वगोरवरूपवाधकश्चयमस्स्येषेत्या- 
शड्गाह माभृद्धेति । स्वरङूपसस्वन्धावेशेष इति ¦ यथा 
द्ण्डामाबाडराभाव इन्यादो दणष्डाभावाधन्वयी पञ्चमस्य 
थः । तल्िष्ठान्यथास्िद्धिभिक्लन्यथासिद्धिशुलन्यत्वे सति 
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ना पापप्रवाहविच्छेदस्यामम्भवेन दुःखानुटत्तर विश्यक- 
तया दुःखध्वंमे दुःलासमानकाीनल्ानिवाकषव् । येन 
विना यद्धमाच्छिन्नानिवाहस्तस्येव तदव च्छिञ्नपयोजक- 
त्वाव! पयाजकसच स्वरूपमम्बन्धवतेषः । शषपरयो- 
भकत्वज्गानमेत्रोपायेच्छ हेतुरिति सुमुक्षया तखज्ञानेच्छा- 
निर्वाहः । “दुः खेनात्यन्तं विसुक्त श्वरति” “अशरीरं बा 
घसन्तं न परियामिये स्पृक्षवत्यादिश्चरितिवाक्यानि च 
तरवश्चनवतां हूःखात्यन्तवियुक्तबाधकानि विभुक्ति- 
प्रय।जकत्वपराण्येवेति । 

कायौऽयव हि तपृथैङत्तित्वमिति न्याः । नन्वेवं तच्छा. 
नस्य मोक्षसाधनत्वप्रतिपादकश्चुतीनामपरामाण्यपरसङ्घः 
स्यादतस्तासामपि प्रयोजकत्वमेषेत्याहायेन समाधत्त 
डुःखनेत्यादि । ठृतीयाथेः प्रतियोगित्वम् । सुच्-धात्वर्थो 
नाशाः । स्वसमानाधेकरणदुःखासमानकाखीनाथकात्य- 
न्तपदं च क्रियाविशेषणम् तथाच दुःखध्रतियोगिका- 
त्यन्तनाज्ञाश्चयश्चरति तिष्ठतीत्यर्थः । अशसीरमिति । बा. 
षेति सम्बोधनम् सन्तमारमानम् तथाच तच्वक्षानादिना 
शरीररहितमात्मानं प्रियाप्रिये सुखदुःखे नस्पृक्तः न 
सम्बध्नीत इत्यथः । आचायांस्तु बवावस्न्तमिति यङ्- 
दुक सिद्धम् छान्द सत्वान्नकारागमरश्च । तथाच श्रीर- 
श्त सत् अतिद्रायन षसन्त उच्रावधिरादहेस्येन घ. 
खन्तमित्ति याचक । तेन सस्तारिणोपि क्षणं शयेर 
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यत्तु दुःखानुत्पाद एव माक्षः प्त च भागमाषर्- 
पतयाऽजन्योपि वच्छह्ननादिमाध्यः, सेमताधारण- 
साधनतज्ञानस्येव च मषतैकससप् दुःखमेमा भूदित्यु- 
दिप वैदिके पायश्चित्तादो टोकिके चाहिकण्टक्राप- 
नयादौ परत्तिदकषनात । स्षेमष्टपन् साधनत्वं छन्धप- 
रिरक्षणं सिद्धस्योत्तरका रखपत्वनिवोहफस्वम् परागमा- 
वस्याप्युत्तरोत्तरकारसम्बन्यः प्रतियोग्युत्पादवरियोधि- 

राहित्येन रस्थितिसरम्भवेऽपि न क्षतिरित्याहुः । प्रयोज 
कत्वपराण्येवेति । पतेन तस्वक्षानकारणताबे धकषवे- 
हास्तिमतदुप्रणानामप्यसम्भवोऽत्र मते धूचितः। 

दुःखध्वस पव मुक्तिरिति प्रथमकदपरूप्िद्धान्तमतं 
ठदीरत्य दुःस्प्रागमभाव पव मुक्तिरिति दितीयकद्पाः 
क्षिप्त भाभाकरमतं निराकतु तदृव्यवस्थापयति थय 
स्विति । साध्यः निषाद्यः । श्छमेति । प्षमसामान्यसाधन 
मिदमिति क्षानं परत्ु्तिजिनकमिति भावः । अदिः सपेस्त- 
स्यापनयन तच्ञन्यारटनिवारणम् कण्टकापनयने तदहि 
करणादि इत्यथः । प्रब्त्तदश्षोनादिवि । तथाच प्रायञि 
प्तादिप्रवृत्तसदेदयत्व नहि दुःखभ्वस सम्भवति गोवधा- 
दिसपौदिजन्यदुःखस्य तदार्मामयुत्पत्तेः। अत्यन्ताभावस्य 
ख नित्यत्वेन स्वत पव सत्तानिवाहात न तच्च पुरुषव्या- 
पारोपयोगः पवञ्च दुःखप्रागमावस्यैव प्रशृच्युदेदयत्वमिति 
भावः । प्रतिवोग्युत्पादो दुःखोत्पादस्तस्य विरोधिनां 
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निष्यः! दुःखोतपादविरोधी च दुःखबीजी मूताधर्मना- 
दाहेतुरात्मत्क्गानमेनेति तत्पाध्यततर दुःखपागभाषस्ये- 
ति प्राभाकराणां मतम्। 

तद्युक्तम् । निर्मिशोषितदुःखपागमावस्याप्युत्तर- 
कारृप्तम्बद्धस्य सप्तारदश्राक्षाधारणतया स्वपमानाधि- 
करणदुःखासमानकाङीनदुःखध्चरसविदिष्ट एवापौ मो- 
क्षपो वाच्यः तादशश्चाप्ररिद्धः मुक्तस्य दूःखानुत्पस्या 

सुक्तिदशशयां तसागभावासस्वाव । अनागतस्येन भाम. 
भावप्रतियाोगित्राद् । दःखं मे माभूदिस्यादिकामना च 
उत्तरोतरकारसम्बन्धविदिष्टदूःखात्यन्तामातप्रिषयिष्ये- 
व, नित्यसरेऽपि वस्य प्रगभावव्रव साध्यत्वमक्ष- 

तरवक्ञानेन निर्षाद्यः साध्यः तत्साध्यत्वं तल्पयोज्योत्तर- 
कारस्म्बन्धकत्वम् इति याषत्। 

दुष्यति तदयुक्तमिति । अनागतस्थैवेति । ज्ञ. 
निष्यमाणस्येत्यथेः । प्रगभावप्रतियोगित्धादिति । 
अन्यथा ताहश्ञप्रागमाषस्य नित्यत्वेनात्यन्ताभाषत्वाप 
त्तिः निःप्रतियोगिकत्वेन चाभाषत्वानुपपत्तिश्च स्याति 
मावः । नन्वेवं तदहं दुःखं मे माभूदिति कामनाया नि. 
विषयतया प्रेक्षावतां प्रायश्ित्तादो प्रबूचतिर्नोरपधेतेव्यत 
भह दुःखं मे माभूदिति । वस्येति । वस्यात्यन्तामाषस्य। 
सभरेदं विचार्यते । नन भगनादात्रेवं सदातनास्यन्ता- 
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तमेव । दुःखपरागभात्रामावविरिष्दुःखस्वन्तामाके 
मोक्षः षुषुप्त्यादिदश्ायां विक्षेषणामवात् नातिप्रस- 

भावेपि कारसम्बन्धस्य स्वत प्व सम्भवात् न तत्र 
पुरुषव्यापारोपयोग इति कुतस्तस्य स्षेससाध्यत्वम् ए घा- 
गभावस्य तु अ्रतियोगिनादयतया प्रतियोग्युत्पत्तेस्तन्न 
प स्बन्थाभावभ्रयोजकव्वेन परतियोग्युत्पत्तिविसेधि- 
व्यापारस्य ख कमर सभ्वन्धप्रयोजक्षत्व निरपवा- 

दभषेति चेन्न अत्यन्ताभवि साम्विते-काकस्लम्बन्धि- 
त्वस्य स्वत एव सम्भवेऽपि अधिकरणविष्षोदेररङखेशय 
कारुसम्बन्धित्वे पुर्षभ्यापारोपयोगृस्याचद्यकत्व तवे. | 1१ 
चदमध्रामाणिकम् यथा घराभावादौ तव्तद्मुतखव रि 

द्यकाटसञ्बन्धित्वस्य तन्तद्भूनङनिङ्पितदे्िकस चतो 
योजकघरानयनविसेधिव्यापारप्रयोज्यत्वम् ताद शक {4 
सम्बन्धाभावस्य च घटानयनधयोल्यत्वम् सदधादेदापि 
दुःख परे माभूदिति कामनाया दुःखात्वन्तामावे तत्तरस्वा- 
रमावच्छघकारुसम्बन्यस्येव विषयत्वेन दुःसखोत्पन्तिचि- 
रोधिब्यापारप्रयोज्यत्वस्यावकष्यकत्वात् अन्यथा सवदैव 
भूत्छे घटो नास्तीति प्रतीतिभ्रसङ्ध हति ॥ नलु तथापि 
आत्वन्तिक दु.खंमेमा भूदिति मोक्षविषवककामनायाः 
को विषयः दत्य्ाह दुःखप्रागमाघामावविरशिष्टेति । 
खषुत्तिकाङे तु दुःखप्रागभावसस्वाद्धिराषणामावादहिचि- 

एविरहेण नातिप्रसङ्ग इत्याद खुषुत्तीति । नन- 
अङ्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवेत बज्ञत् । 
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ङ इति तु घुवचभ्र । अथु यथा दृरस्थप्तरो ऽमाहना- 
दिसाध्यस्य तदुपापूरकल्ादिविकेषणविशिष्टपस- 
न्तापशान्त्यादेरूपफलस्य अनायाससिद्धदन्पादितो 
निवाहैऽपि विशेष्य्न्तापक्ान्त्यादिषूपफरस्य ह- 
एटयादितो निषादमतिसन्धाने दृरस्थसरोऽवगाहनादो 
तत्लन्यश्रम वखवहेषान्न मरतिः, तथा दःखनिर- 
च्िमात्रफर्स्य छपूषायतो निर्वीहमतिसन्धानेनात्य- 
न्तकदु ;लनिरत्तरूपमोक्षार्थतयाऽपि बदहृतरश्रमातु- 
वरिद्धयोगाभ्पासाद्ा परहत््यनुपपत्तिरिति चेन्न । यथा 

इष्टस्यार्थस्य ससिद्धो को विद्धान् यत्नमाचरेत् । 
इति न्यायेन यच्च विशेष्यस्य घु रायस्ाध्यत्वं विशि- 

षस्य च गुङपायसाध्यत्व तत्र बहायासरूपोपाये देषोदये- 
नास्पःयासखाध्ये विशेष्ये पव प्रञ्िदरोनात् बहयास- 
साध्यात्यन्तिकत्वविशिष्टदुःखनिद्ुत्तिरूपे मक्षे कथं परब 
चि{रिति आद्रायेन दष्टन्तप्रदशेनपृचकमास्िपति अथेति । 
ददुपयेति। सरोवगाहनसरूपो य उपायः सख पूवां यस्यतद् 
सरोवगादनपूवेकम् तस्य भाव इत्यथः । यन्न विश्चेषणस्या- 
खुप्रादेयतया तदतो विशिष्टस्यापि नोत्कटेच्छाविषयता 
तैव तत्थयोज्के बह्मयास्साध्ये उपयि न प्रचरति: यत्र 
तु उपदेयविशेषग्षिरिष्टस्योत्कटेच्छाविषयत्ता तत्र 
तद्धिसिष्टसखस्पाद्कबहायासेऽपि भब्रत्तिमवत्येवेति नि- 
दक्नप्रदक्षनपूवैकं समाधत्ते यथेत्यादि । दुःखासम्मि 
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पुखमाज्स्य छवुपायत्वप्रतित्तन्धानेऽपि दुःखासम्मि- 

स्नपुखदूपस्वर्गोधितया कहूवित्तव्ययायाससाध्ययागा- 
दावपि भवतैन्ते दुःखासम्मिन्नलष्टपतिभेषण पुरस्क- 
रेण उत्कटरागस्रम्भताव बहुवित्तव्ययायासादां उ- 
स्कदटद्रेषातुद याव् वथा ऽऽस्यन्विकलषूपविशेषणपुरस्क- 

रेण उत्कट रागस्यामुभविकतया तद्रशिष्टफरथितया 

बहृतरश्रमाऽनुविद्धेऽपि मोक्षोपाये प्ररत्तिसम्भवात् । 
उपदे यतानवच्छेदकसरोऽव गाहनपुतकत्वादि विक्षेषण- 

विदिष्टसन्तापकान्यादिफरे रागोत्कव्यविरहात् उक्त 
स्थङे सरोऽवगाहनादो ्रहततेरयोगाव् । 

छ्नत्वरूपविशेषणेति । उपादेयदुःखासम्मिन्नत्वातेदाष 
णविशिष्टस्य सुखस्योत्कररागवेषयत्वेन यथा बहू वेत्त 
दययायासादौ नोत्करद्धेष. तथोपादेयाऽत्यन्तिकत्वरूप- 
विशेषणविशिष्टस्य दुःखनिद्न्तिरूपमोक्चस्योत्कररयागवत्वे. 
न बह्तरश्रमसाध्ये मोक्षोपायभूते योगाभ्यासादाबुर्क- 
रद्धेषासम्भवात् प्रहन्तिरक्षतेति भावः । उपादेयतेति । 
उपादेयता-इच्छाया अविषयीभूवो योऽभावस्तवत्प्रतियो- 
गिता । दूरस्थतयोपादेयतानवच्डेदकीभलसरोवगाहन- 
पूदैकत्वविश्षषणविशि्टसन्तापश्चान्तिफखके उत्कररा- 
गाभाषेनोक्तस्थरे सरोवगाहनादौ प्रबुचतेरसम्मवात् इषा 
न्तवेषम्य्मिति भावः। 
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केचित्त दुःखध्वसस्य कारणान्तरदेव सम्भवेन 
न॒ तस्य तज्ञानजन्यत्वमियाखोच्य दुःखबीजदु- 
रिविनाश्षस्येवास्यन्तिकस्य मोक्षदा स्वीकुन्त । 
तप्यात्यन्तिकसं स्वस्तमानाधिकरणदुरितासमान- 
काटी नत्वेव । मोगजन्ये पायश्चित्तजन्ये च 
दुरिवनाक्चऽतिप्रसद्गभङ्गाय तद्विरेषणोपादानम् । 
न॒ च वच्छरारारम्भक्करमेणां तच्वज्ञन जनवतिऽ्पि 

भागाद् क्षवः अक्त पतव ठवत्वज्ञारनाऽ्प नार 

दादयः भ्रुखोपयि भवतैन्ते दुःखोपाये च नि- 
वपन्ते, तथा च तच्छङ्ञानजन्यदुरितनितेस्तादशदुरि- 
घसमानकाङीनतया नोक्त रूपात्यान्तिकत्वं निवेद 

तस्वक्षानज्न्य पव मश्च दति केषाञश्जिन्मतमाह 
केचित्विति । कारणान्तरादेव स्वोत्तरोत्पन्नस्वस- 
मानाधिकरणविशषगुणादेव । तन्मतऽऽत्यन्तिकत्व 
निवेक्ति तस्येति । शडते न चेति । तत्तच्छरीरार- 
स्भककमणां स्वभोगनिववांहा्चं तत्तच्छरीरपयोजकानां 
तत्तच्छरीरावच्डद्यभोगोपघ्ायकानां वा कमणाभित्य 
थः । अत एव तादशकमेणां भोगनाइयत्वदेव । सु 
खापाये इत्यादि । अन्यथा तादश्चप्रन्चत्तिनिच्त्तिभ्यां क 
द्प्ययोः सुखदु.लयोरयुपपच्चेः, अदणएरूपकारणविरद- 
विति भावः। तथा च तक्वज्ञानञन्यदुरितनिहृत्तरपि स्व- 
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तीति दास्यम् । जातेऽपि ह्वक्ने भोगदेष प्रारञ्ध- 
दारीरकमघु क्षीगेष्वेव तन्तक्ञानान्तरादितरदुरितना- 
दोप्रमात् तस्येवात्यन्तिकत्वेन पाप्षद्पत्वात् । न च 
तादृशकरमघु विद्यमानेष्वेव तत्ङ्नानरूपनादाकषलाव् 
कथं नेतरकमेक्षय इति षाच्यम् । वरमत्सङ्ञान एव 
हुरितनाश्रकेतावच्छेदकजातिविक्ञेषोपगमात् । नच 
तश्वज्ञनादकेषहूरितनाश्नेऽयवश्नादेव तस्य स्वप्तमा- 
नाधिकरणदुरिना समानकाटीनसषरूपासन्तिकलनिरवं 
इति पुरुषान्तरीयदुरिताप्तमानकाकीनहुरिषष्वंसत्वषःः 
समानाधिकरणेतरदुरितसमानषारसीनतयोक्तरूपास्यन्ति 
कत्व विरहान्तात्यन्तिक दुरित निद ् तिरूपमोक्ष श्ति भावः। 
समाधत्त जातेपीति । प्रारूधशश्रीरकमक्चयान्ते तच्वज्ञा- 
नान्तरादितरसकलदुरिवनिदृत्तेरव मोक्षरूपत्वान्नात्य- 
न्विकत्वानिर्घाह इति मावः! चरमतसवक्ञान पवेति । तथा 
चादष्टनाच्रात्वावच्िछिन्नं प्रति विज्ञातीययस्वन्ञानत्वेस का 
यंकारणसावान्न प्रारब्धकमेदशायां चरमतच्वक्ाने विः 
नेतरकमक्षय इति भावः । स्यादेतत् यथा पुरुषान्तश- 
यदुरेतास्तमानकारीनदुरितनिष्र्तन मुक्तित्वं तथा त- 
सवक्ञानादश्तिषदुरितनाशोनाथैतस्तस्य स्वसमानाधिक 
रणदुरितास्मानकारीनरूपात्यन्तिकत्व निवोहेऽपि नो- 
क्रूपभुक्तित्वस्य तस्वक्चानजन्यतावच्छेदकस्वम् एवं 
गोवधाविजन्यतावच्छेदकजःतिभिः सङ्कर(त् सच्वक्षान- 
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ज्निरुक्तं युक्तित्वप्रपि न तखङ्गानजन्यतावन्छे 
दकम्) ततवज्ञाननाइयताबच्छेदकतया च न दुरति 
षु जतिविकेषकरपनसम्भवः भोवधादिजन्पताव- 
च्छेदकजातिभिः सङ्करमतङ्गात्, अविशेषिवदुरित- 
नाश्रलेऽपि न तवज्नानजन्यतावच्छेदकत्वसम्भवः भो- 
गजन्यादिदुरितनशे व्पमिचासद्विति कथं तादृश्या. 
मपि युक्तो वखज्ञानस्य हेतुतेति वाच्यम । भोगादि 
धटिनसापग्रीमन्तरणत्र तसज्ञानेन दुरिवनाशात् तत्र 
सद्धेतुताया आवरयकत्वे अगर्या ऽऽत्यन्तिकतवविश्षि- 
स्येव तद्धमेस्य चक्ञानजन्यतावच्छेदकत्वसिद्धेः । 
पुरुषान्तरीयदुरितापमानकाङीनतवि ष्टस्य दुरितिना- 
नाश्यतावच्छेदिका वुरितनाश्चनिषछठात्यन्तिकत्वादेषि 
शेषता जातिरपि कस्पथितुमश्क्या अविश्रोषितदुरि- 
तम ह्यत्वम्रप नगाद्जन्यदास्तनष् व्य!" चारात् त. 

च्वज्चानज्न्यतावच्छरक नवे समस्मवतात = धञ्चुक्तरूप् 

युक्त तस्वज्ञानस्य कारणतेत्यभिप्रायेणाश्ङते नचेति । 
सङ्खरभ्रसङ्कगद्ात । पायत्तनाद्ये गाकवधजन्यदहे त. 

च्वक्षाननादयतावच्छेद्कजातिर्सच्वन तच्वज्ञाननाध्ये च 
ह्यध धजन्यादृष्टे गोचधजन्यतावच्छेदकज।तेरसत्वेन प 
रस्पर्यभिचाररूपोऽ््र सङ्करो चिवस्षित इति भ्येयम् । 
अगत्या प्रकारान्तरण न्याभचारकतारणास्म्भरवनः; तथाच 

नरमतत्वज्ञानान्यवाहताचस्जायमानस्वसमानाधिकर्णं 
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दास्य जन्यताव्रच्छेदकत्वे मनामा पएव बाधकः |: 
अथ दूरितनाश्षेऽपि तन्सङ्गानस्य हैतुस्वमपरामाणिकं 
भोगादेव स्वत्रादृषटनाश्षोपगमात् अन्यथा “मासुक्तं क्षी- 
यत्ते कम इस्याद्वचनषिरोधः स्यात्। न च वङ्नानेन 
कमेणोऽविनाश्े तखङ्ञानिनामात्यन्तिकद्ः खनिशत्तिः 
फथं स्यादिति वाच्यम् । पभाचीनकर्मणां भोगादेव 
क्षयेण बापनाव्रिरहेण निषिद्धाचरण।दिनाऽदष्ठान्तरा। 
जननात् दूःखानुसखदेन कतिपयक्रारोत्तरं आत्यन्ति- 

कदुःखयविगमत्तम्म्राव । अव पतवर तत्ज्ञनेिन कपैणा- 
मविनश्ने दुःखस्याऽऽवश्यकतया तत्वज्ञानापापे प्र 
शस्यनुपपत्तिरियपि समाहितम् । न च। 

दुरितासमानकाखीनदुःलनिचत्तौ तारश्तस्वक्नानरय 
कारणत्वान्नोक्तसङरव्यभिचासयविति मावः । अत्य 
न्तिकत्वीवीशष्टस्येवेति । अर्थसमाजग्रस्तस्यापीनि भा 
वः । स्यादेवमपि यदि दुरितनारो तस्वज्ञानस्य कारणः 
ता स्यात्तदेव नेति युक्तया शङ्कते अथेति । तच्वक्ञानिनां 
पापरूपकारणसतवादूदुःखरूपकारयस्यावायत्वात्कथं तेषां 
मुक्तिः स्यादिति “कथ स्यादित्यादि" भ्रन्थश्ङ्कातात्पवे 
म् । कतिपथकारोत्तरमिति । काटस्येयत्तया परिमातु 
मदाक्यत्वेन पराचीनकर्मोपभोगाथे यो यः काट आके 
भ्यकस्तद्नन्तसमिस्यथेः । अत एवेति । तक्वश्वानस्य वा- 



सुकतिवादः। २५ 

मिते हद यग्रीन्थश्छिद्यन्ते स्वर्मक्षयाः | 
्ीयन्ते चाऽस्य कपाणि तस्मिन् इष्टे परापरे ॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽग्नरभसममात कुरुतेऽज्न । 
ज्ञानाग्निः सष्कर्माणि भस्मपा्ुरुतव तथा ॥ 

इति बहुतरवाक्यबोधित तन्सह्ानस्य कर्मे 

सनानाश्षद्धाराड्टशछटानुत्पादेन सुक्तावु ग्योगितायषः सत्वे- 
नैवेत्यथः । अस्य समाहतासमित्यत्रान्वदः । तस्वज्ञानस्य 
साश्चान्कमेनाश्कनामाशाङ्कते न चेति । तस्मिन् ब्रह्मभि 
टृ साक्षात्ते अस्य परमात्ममाश्नास्कारिणः हुडइय- 
ग्रन्थि. आत्मश्चरीरयार्मद संस्कारः भिद्यत विन्रेदरयति)। 
टृ्वरसाश्चात्कारे जाते तत्स्रामश्रीनियतसामर््रजन्यतया 
जीवात्मसाक्षपल्कासे यसचसक्मलनस्वद्विर)तमाचरात्मरा 
रीरादभदसस्कारा नदयर्तीति इदयम् । सवसदाया- 
दिद्द्यन्ते इति । इद्वरसाक्चात्फारे सति योगज 
धर्मवरेन दापविर्हान् निखिन्टप्दाथानां यथाथ पव 
साक्षात्कारो जायते ततः सद्यो मावतु नेवाहनि त- 
स्येककाटः ्रमत्वनियमात् ईति आवः | कर्माणि सञ्चि- 
तादष्टानि क्लोयन्त नहहयन्तीत्यथः | नाराकान्तरविरहेण 
परमात्मस्मष्छात्कारणेवादण्नाद इति । एनञ्जय कमेकत् 
परत्यय्ान्तम् आयुः परं क्यीयत इतिवत् । यथाभ्नरिन्धन- 
सयोगे कायव्यूदान्तरद्धरः फरम्पस्या न्ना मस्मनिच 
रणता तथा लच्वज्षानस्यायि परस्परयव कमनाद्राक्- 
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नाशषकलवं॑दष्परिषटरमेवेति वाच्यम् । माभुक्त- 
मिद्यादिवचनविराोधातुरोपन तन्सरक्घाने कायच्यू- 

हसम्पादनद्रारा क्षटिति सकलकममोगं निवह तानि 
नारावती यत्रैव = ज्ञानस्य कमेनाक्षकताबोपकवाक्यारना 
तात्पर्योपगमाव् । यथापेरिन्धननाक्षे भस्मनि च फा- 
स्परयेव हेतुता वथा ज्ञानस्यापि कवैविना्र इ. 
ततमुचनायेव ज्ञानस्यारित्वेन निरूपणम् । न च 
सप्यक्तमियादिवाक्ये कर्मपदं लक्षणयेनादषार्यकमुष- 
गन्द तस्य क्रियायभवर राक्तेरिति रक्षगाया आ- 
वद्यके, ज्ञानाद्यनश्याृष् एव सास्तु तत एवि. 

सोधभङ्ग हिम त्सक्ञ।नना सकलछकममोगकःरूपन 

मिति वाच्य । अदय २१ कमेपदस्यानादिमयोगप- 

तेत्यभिप्रायेण समा धत्ते मायुक्तमिस्यादेना । तत्वश्चान 

परस्परया कर्मनाश्चकमि्यादितात्पय न कवटमस्म- 

दादीनां किन्तु अग्निपदेन सुच्ितम् इत्याह यथा 

<ग्नेरिति । परभ्परथेव हेतुनेति । अग्निना इन्धनारम्भ 

कावयवेष्वभिधातः ततस्तेषु क्रिया तत आरस्भकसयोग 

नादास्ततोऽवयविङपेन्धननाश्च इत्यादद परम्पर यत्यथ. । 

अग्निवेन निरूपणम् तत्सदशत्वेन कथनम् 1 नयु शष्ट 

कर्मपदस्यादाक्तत्वाह्क्षणया तद्वघस्वीकारपश्षया व 

शिशा पव साङ्खीक्रियतामित्याश्येनास्षिपातेन चति। 
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वाहद्रनात्घ्र सामान्यरूपेण लक्षणायाः शक्तितु- 
स्यतवात् करपनाराधवानुगेषेन विक्षेषरूपेण स्वार- 
सिकञकप्षणाया अयुक्तत्वात् । नचेतन्मते कर्म्णा भोग- 

स्था ऽऽवह्यकतया असुक्तकमोप्रमिद्धया सादश्ाक्यस्य 
यथाश्चताथपरता न सम्भवतीति वाच्यम । अनीतत्वस्य 
क्तप्रत्ययेन विवक्षणात् तरक्षयपेक्षया अतीतो यो भो- 
गस्तदनुपहितकर्पाण ततक्षयप्रीतयागिस्वनिषधरूपयथा- 

रक्षणाय निरूढलक्चषणायाः । स्वारसिकखक्षणाया इति । 
आधुनिकरक्षणाया शत्यथः । अयुक्तत्वात् असङ्गतत्वात् 
अन्यथा बहूनां विधिनिषधवाकयानां पकाथत्वम्-बह 
काठवच्छिन्नस्वगादिबोधकानां वाक्यानामद्पकालाष 
च्ङिन्नस्वगादिबाधकत्वं स्यादिति सावः। पतन्मते भो. 
गस्य कमनाश्कतामते । तारशवाक्यस्य माभुक्तमित्या 
दिवाक्यस्य । यथाश्रुताथपस्ता भोगनेव साक्चात्कर्मणो 
नाशक ताऽचुपयुक्तकमेस्थरेऽप्रसिद्धेत्यथैः | तत्श्वयापेश्च- 
यत्यादि । भोगध्रयोज्यो यो व्तंमानः कर्म॑क्लयः तदपेश्च- 
येति भावः । तादृशभोगायुपहितत्व ताद श्मोगजन- 
कत्वे सति अस्यवहि तपृचैत्वे यत् तच्छ्रन्यत्वम् । तच्च 
सुज्यमानमभोक्ष्यमाणकमस्वपि, तेषु वतमानक्षयप्रतियो- 
गित्वं नास्तीति भावः । इदमन्न चिच्ये । तत्घ्च- 
येत्यश्न तत्पदेन # बोध्यते ? बतैमानोऽथ इति चत् त- 
तादटकाश्चुत्यात्मकप्रयोगाधिक्ररणसमयवुत्तित्वं स'माल्य- 
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तः प्रयोगाधिकरणस मयन्र त्तित्व वा १? आय तारराश्रुति 
प्रयोगोचरकारे लस्वज्ञनन कमणां नाशेपि त!दश्प्रया- 
गाध्धेकरणक्राङोनश्चयप्रातियेागित्वाभावसच्वेन ताह्शल्ा- 
योवाधात् विक्क्चिनथांखिद्धेः 1 दितीये तु सामान्यतः 
प्रयोगाधिकरणत्वस्येव कारमा्र सवन तद्धुत्तक्षया- 
पेश्चया अतीतभाग्पहितत्वस्यव सकरूकर्मघ्र ततया तन्न 
तदयुपाहितत्वाध्रस्द्धः । नच तत्क्षयापेक्षया अततीतभो. 
गाजुपदिनत्वं क्षयविरि्ान्यत्वम् वरिष्ट्यश्च स्वाधि- 
करणकाङ्ञत्िध्वसश्रातयो गिञ्न्िभोगोपदितत्व सम्वन्धे- 
नेति वाच्यम् । सर्वषां कमणां प्रत्येक स्वो्तरकालीन- 
छ्वयापेक्षयाऽती तभोगोपहितत्वस्येव स्वन श्चयविदिषठ- 
तया तद षम्भवात् इति चेदत्र नव्याः । स्वनिरूपकक्चय 

प्रयोजकथोगोपाहितत्वसम्बन्धावाच्छन्नस्वाभावचस्वमे- 
वातीतमोगानुपदहितत्वम् । स्वपद क्षयप्रतियोगित्वपरम् | 
स्वा भाववस्वे च स्वनिरूपकश्चयप्रयोजकमभोगादयुपहिनन्व. 
स्व रूपामयसम्बन्धन । पक मागं प्रति तच्वज्ञानादिना 

कर्मणां नाहास्पीकार तत्प्रतियोगित्शस्य तादशसोगोप- 
पहिनत्वसम्बन्ध्प्रासच्या तादष्ासम्बन्धन तादशग्रति- 
यागित्वामावस्य केवरन्वयितया तादराभावस्वरूपो- 
भयसम्बन्यन लस्रतियोमत्वस्य ताहशकर्माण सच्वा- 
त् बाधापच्लरिति । कल्पक्रारिङतरपीत्यननाभुक्त- 
कमणः काटमाश्रप्रयोज्यनाश्चप्रातियागत्वानिषेड एव 
प्राष्यते कारणसामान्वप्रयास्यनः।शप्रतिथागित्वनिषेध 
करेरधोत्येव वक्तव्यं स्यादित्यथिप्रायण समाधत्ते 
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भुतार्येऽप्रसिद्छयनवकाश्चात् । यद्यपि भोगोऽनुभववि- 
शेषः तद्विषयतवरूप युक्तत्वं न कुताप्यदृष्टे, तथापि 
भोमतिषयफङोपधानमेच मोगकर्मलं पते विवक्षितम् । 
सुखं सज्यते इतिवत्पुण्यं सुञ्यते इत्यादि पयोगद शष. 
नात नारृश्ाथेस्पापि स्वरभ्रसिद्धसवादिति चेन्न । क- 
रपक्रोटिश्षतेरपि शयन्तेन यथा मावनाख्यसंस्कारः 
कारबर्षादपि फरपतुत्पाश्च नश्यति तथा न कमे इ- 
यव छभ्यने तथाच ज्ञानादपि कर्मणो नाशेन कश्चि- 
द्िरेषः अन्यथा भायाश्चत्तादपि कर्मनाक्तेन ता 
दावचनव्िरोषपरी हारासम्भवात भार्यीश्त्तस्य पापा- 
नाक्षकत्वे चन प्रदरन्यनुषपात्तिः | न च भायध्ित्तस्या- 

पि कायव्युहाधीनश्चटिनिमोगसम्पादनद्रारा पाषनाक्ष- 
कलसरमिति तत्र परदत्तिरपपद्यत एतेति वास्यम् 1 

दुःखव्यक्तीनां साम्ये कटतिभोगारेरस्बभोगयोरबि- 

हण भायाश्वत्तानथेक्यात् । एवञखावदयमेत भाक्त- 

कलट्पकोरिशतेरपीत्यादि । ताहशार्थकरणे दोषमाहा- 
न्यथेति । अन्यथा कारणान्तसदपि नादयतानिषे धे इत्य- 
थः । प्रायश्छित्तानथैक्यादिति ! इदमत्र तात्पयम--महा- 
पातकादिजन्यनरकरूपयावद् दुःखभोगव्यक्तीनामेकका- 
खानोत्पत्तय यदि प्रायश्ित्तं कतेष्यरम्, तञ्च गामयमक्च- 
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व्यमित्यस्याषिरोषाय ज्ञानिनामपि सकरुकमेमो- 
गोपगम इयपि न युक्तम छतपरायश्चित्तानां कर्म 
णां भोगाभावात्तन्न कमेपदस्य वेदबोधितनाश्क- 
नाह्यकर्मपरताय। आवरयकलात् । तत्छन्नानरूप- 
नाक्चकस्यापि वेदबोधिततया तेन भोगं तरिनैव कै- 
नाशे क्षतितिरहात । च्खज्ानस्य पाक्षाददएटनाकशषकसे 
कचिद्धोगः कचि तन्छ्ञानम् इत्यनतुगमेन व्यमि. 
चाराद्धोगस्याश्टनाक्षकारणता न सम्भवतीत्यपि ना. 
दाङ्कतायम । भोगोपहिवादृषटनाक्षसखस्य मोगजन्यता- 
वच्छेदकतया व्यभिचारनवकाश्षात, अन्यथा तवापि 
प्रायाश्चत्तकीतनादिजन्यादृषटनाशे व्यीभिचाराव । 
अथ दुरितनाश्वस्य सुखदुःखामावामिन्नेतया तदूपस्य 
कर्थं स्वतः पमरयोजनस्व मिति चेन्न कथञित स्वतः 

णादितो दिनयापनादिघरितद्वादशाद्वादिरूपम् तदा 
तत्न कस्यापि प्रच्च्युपपच्या पायश्चत्तविधरवेफड्याः 
पत्तिः । यतो न कश्चित् रङभाप्त्यथेमणेवे मञ्रति । 
भयु कट्पक्ारत्यादना कममानस्य सामगमञ्जनश्यताः 

ऽखामेपि अवभ्यमेवेत्यादेः कर्ममा्स्य मोगविषयन्ब- 
विधायकत्वनाथैतो भोगं विना कमणोऽनाश्यत्वलाभा- 
द्विरोध इत्यत आह पवञ्धेति । पायथित्तप्रवु्यन्यथानु- 
पपन्तो चेत्यथः । वेदबोधितं नादहाकत्वञ्च क्मनाक्षकत्वेन 
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प्रयोजनम्, किन्तु हुःखामविनिबाहकवया गोग- 
प्रयोज्ञनखपेव । अथेवं मिथ्याधीजन्यभासनाया अह- 
एद्रारा इ ःखपरयोजकतया तन्निरसेरपि दुःखाभाव 
निबी्कतया पुरुषार्थत्वेन तस्या एव कुतो न मोक्ष- 
रूपतेपियत शति चेम । उत्पश्नतच्छज्ञानार्ना वाप्तनानि- 
टत्तावपि यावत् पारब्धक्रारीरार्णां कमेणां नोच्छेद्- 
स्वावद् पवगीनभ्युपगमाद । तावदेषास्य चिरं यावन्न 
विमोक्षः अथ म्पर्स्यते कैवस्येनेति श्च खापि पार्ध- 
कर्मैविमोक्नपर्यन्तं ज्ञानिनः केवरयाविरम्बवोधना- 
दित्याहुः । 

चेदध्रातेपाद्यत्वम्,तच्च क्षीयन्ते चास्य कमाणि दत्यादिरू- 
पम् । मोगस्य तु नाश्चकत्वेन वेदवाध्यस्वं नास्ति । तदू 
पस्य दुरितनाश्चरूपस्य । शङ्कते अथैवमिति । प्व गौोणप्र- 
याजनस्य मुक्तित्वे । तावदेषेति। अस्य उत्पन्नतत्वश्शानस्य। 
विमोक्षः कमेनाशः चिरे विरस्वः केवद्यप्रागभाव इत्यथैः, 
अथ प्रारन्धकमनाश्चानन्तरपित्यथः । आहुरिष्यस्वरस- 
सूचनाय तद् बीजज गोणप्रयोजने मुकिष्वस्यानुमविरो- 
धात् तद्त्यन्तविमोक्षोऽपवगे हति न्ययसूत्रादिवि 
रोघाश्च तत्र तच्छब्देन दुःखस्यैव प्रक्रान्तत्वेन पराम. 
सत् इति 1 
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एकदण्डिनो वैदान्तिनस्तु पदुपाध्यनवच्छिन्नस्प 
ब्रह्मणो विश्ुद्धरूपता तादश उपाधिविगम एष केष- 
रुषम् । तादृशोपाधिरविदत्रेति रननिटत्तिरेव तत । 
दूःखस्यान्तःकरणतिशेषदुद्धिधमेतफा तस्याश्च सजन. 

वेदान्तिमनसुस्थापयति पकद्ण्डिन (१) इत्यादिना । 
ब्र्णोऽविद्युद्धरूपता कापचारित्वाद्यभिमानरूपमालि- 
न्यराहित्यम् । उपाधिरिति । वेदान्तिमते अधिद्यापरि- 
णामविश्चेषोऽन्तःकररणं तद्वच्छिन्नात्मेक जीव इत्युच्यते 
द्युस्फारेकस्य जपाङ्सुमसान्निष्येन रोदहित्यमिकव कव 
त्वादि धमेरदहितेष्यात्मनि अन्तःकरणसम्बम्धादेव कवे. 
त्वभेक्तृत्व(र)प्रतीति । तन्निब्रच्तिरविध्ाध्वसः ! तत्क 
वस्य स एव मोक्षः । तदुक्तम् । 

अविखास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः । इति। 
दुःखस्येति । पकद्ण्डिमतसिद्धमनावुख्यद्ुर 
चित्ताख्यचतुविं घान्तःकरणमस्के निश्चयच्चत्तिकबुख्य- 
न्तःकरणधमतया तन्मते दुःखादेमेनोगतत्वात् नात्म. 
गुणत्वम् आत्मनो निधमत्वात् “कामः सङत्पो वि- 
चिकित्सा धद्धाऽश्नद्धा धुतिरधु तिर्हीधीँरमीरेतव् स्र मन 

( १ ) शिखासूचयुक्तत्वायुक्तत्वाभ्यामेकदण्डिचिद्- 
ण्डिमतयोरभद हति केचित् + 

( २) अत पवोपाधिशब्दो उप समीपवर्तिनि स्व 
मं लोहिस्यादिक भादधाति अआरोष्यनीति जपाकु- 
समान्तःकरणादिकं बोधयति । 
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काविद्ानाश्नाडयतयाऽत्रि्यप्निषटत्तेः स्वतःपरये।जन 
विरहेऽपि दुःखनित्तिनिदानतया गे; णप्रयोजनस्ं 
दुरपवादमेव अविद्या च पदाथान्तरमजन्बमपि चिना- 
रप्रतियोगि, तन्नाशषक च बह्मप्षत्रेदनम् । नचा. 
विद्यारूपावरणसस्त्े व्रह्मतत्रदनमेब दुघेटमिति बाच्य- 
पर । ब्रह्मसबेदनं हि ब्रह्मकरारान्तःकरणद्तिः द्या 

ख्यो ऽन्तःकरणपारेणाम एव तिषयावरणभेत्ताविद्या- 
निदटधिफलकरः । तदुक्तम् । 

पवेति" श्चुतः । नन्वविद्याया विद्येतरपदाथेत्वे घटादि. 
निचृत्तिरपि मोक्चः स्यात् अत आह अविद्येति । खद सद् 
भ्यामजिचंचनीय चिगुणात्मकं विचिन्रप्रपञ्चभासकमवि- 
द्याभिधं पदाथौन्तरं प्रपञ्चमानन्यथाऽनुपपच्या कट्पनी. 
यनित्यथैः । तदिति । तमोना्चक आलोक &व अविधा 
नाराकं बह्यसवेदनमिति भावः । बह्यस्फूर्तिरेव ब्रह्यसंवे- 
द्नमित्याश्ायनारड्त न चति । ब्रह्मसवेदनं दीति । 
तथा चाविद्छयाः स्पफूर्तिप्रति बन्धकत्वम् नत्वन्तःकरण- 
तरत्तिप्रतिबन्धकत्वभित भावः । बुद्धिच्त्तीत्यादि । बु- 
द्धिरन्त'करणविष्राषः तस्य पघ्र्तिर्वेषयाकारः परिणा. 
मः । चिदाभासः प्रतिबिभ्बितचेतन्यभ् । दाचपीमों 
धट व्याप्ुतः सम्बध्नीतः । तत्र घरादाचावरणीभरुतम- 
क्लानं घसो नास्तीत्याकारकं धियाऽन्तःकरणञस्या न 
द्येत् तत्तान्नघ्ठुक्ञाननादां प्रति तत्तद्धिषयाकारान्तःक- 
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बुद्धिदत्तिचिदाभासौ द्वावपि ब्याप्तुलो घटम 
त्नाज्ञाने पिया नश्यदाभासताव तु घटः स्फुरेव 1 
एवञ्ाप्रैयाया अन्तःकरणरत्तो न विरोधिता 

अपि तु विषयस्फूतीवेव । स्फुतिश्च पकटता सा 
क, ष, क 

च भह्ानाभिव पदाथान्तरमेवेति । नच ब्ह्मणा- 

ऽन्तःकरणदत्तिवि षयते बक्मणः स्वभकाशचतन्यर्प- 
तासिद्धान्तीवरोषः स्वेनेव प्रकाद्मोऽवगाहने यस्येति 
द्युत्पस्या स्वमात्रविषयस्येव स्वमकाारब्दार्थत्वादिति 
वाच्यम् । यस्य सवत एव स्फूतिस्तस्येव स्वभरका- 

कि (क, क 

रणड्तेः कारणत्वात् । भामाक्ात् प्रतिबिम्बितचित्स- 
सम्बन्धात् स्फुरेत् आवरणाभावन स्वाकारावाच्छन्न- 
चिदभेदेन प्रकशितेत्य्थः । तथाचतन्मते चितेर्नित्य- 
त्वेऽपि वर्स्फूतरावरणनाश्प्रयान्यितया तन्नाशे घटः 
स्फुरतीति तदनश्च घटो न स्फुरतीत्यादिव्यवहारो. 
पपत्तिरिति तात्परयम् । पदार्थान्तरमेदेति । अन्यथा विष 
ये चित्सस्बन्धस्य स्फूर्तिंपदाथेतया तस्य चिरस्व रूपत्वे 
चितो नित्यत्वेन सदेव स्फूर्तिः स्यात् विषयस्वरूपत्वे च 
विषयकाठे सदा स्फूत्योपत्तिदुचारा स्यात् श्त्यथेः । 

न्तःकरणवुत्तिषिषयत्वे अन्तःकरणनब्र्तिनिरूपकबि- 
षयत्वे । स्वेनेत्यन्न तृतीयाथों निरूपकस्वम् अवगांहनश्च 
विषयत्वम् यस्यति षष्ठ्यथ कमेत्वम्ˆ तथाच स्वमाश्र 
निरूपकं ब्रह्मनिष्ठ विषयत्वमितिन्युत्पर्या स्वमात्रषि- 
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दात्वाव + जहा सरकस्य प्रपञ्चस्य स्फूतिने स्वत एव 
किन्तु फल।त् । उत्तिव्याप्यविषये चिसतिविम्ब एव 
पारिभाषिकं फलम् । तदृक्तप् । 
मोहातीतो विच्द्धो सुनिमिरमिदितो मोहसंक्तान्तसूिः 
साक्षी स्वान्ते वदृत्थे मतिफङितवपुगायतेऽसा ममाता ॥ 
द्यारूढः भरपाणं फलमपि पिषणादत्तिस्तन्याभचेत्यो- 
पाधर्मोहत्यशब्दप्रसुखविषयगः स्यालसमेयः प्रासा ॥ 
षयत्वस्य प्रकाशाराब्दाथत्वादेति भावः । स्वप्रकाश्च- 
शाब्दस्य स्वस्मात् प्रकाशो विषयत्व धस्येति व्युत्पस्या 
स्वमाश्नप्रयोल्यिषयताकाथेत्वात् नायुपपत्तिरित्याशश- 
येन समाधत्ते यस्येति । द्रन्यचाश्चुषं परति स्योगेना- 
लोकस्य हेतुत्वेऽपि भालोकस्यालोकदिव चाक्षुषश्चान- 
वत् बरह्मणः स्फूतिब्रह्मण पव मवतीति मावः। घटादीनां 
तु न स्वभ्रकाशत्वभित्याह जडात्मकेति । इत्तिव्याण्य- 
विष्येऽन्तःकरणन्रस्थवच्छन्नविषये ॥ चित्प्रतिबिम्ब 
पव प्रतिबिम्बितच्चेतन्यमेवेत्यथैः। तत्र प्रमाणमाह तदु- 
क्तमिति । श्ारीरकाचा्यंणेति क्षः । मोदहदातीत इति । 
सवे परलत्मेति विहष्यम् । मोदेनाधिघधयाऽदीतः शुन्यः 
सन् परात्मा विश्वुद्धोऽसिदहितः ब्ह्मति कथितः । मोह. 
ऽज्ञनि सक्रान्ता मुत्ति; स्वरूपे यस्य स ताद्शस्सन् सा- 
पी स्चैप्रपञ्चभासक दंद्वरः । तदुत्थे मोहोस्थे स्वान्ते 
ऽन्तःकरणे प्रतिफ्डितवषुः सक्रान्तस्वरूपः अन्तःकरण 
चच्छिन्न दति यावत् एवम्भूतः परात्मा प्रमातेति मीयते। 
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इति । बह्मणश्च स्वः स्वत एतवरनतु चिदाभा 

सात् चेतन्यवस्तुनि चेनन्यप्रतिविम्बासम्भकात् । १ 
तेन ब्रह्मक्षेदनं ब्रह्मज्ञानम् एषं च स्क्रविषयङ्ञानरूकै 
बचे तथेति निनय संमास्दक्षायाषपि तस्छखना- 
लिथानिदत्तिप्रसङ् इति परास्तम् । अनन करणच्रत्ति- 
ङ्पत्रह्यमिवदनस्थेत्राविद्यानिवौकतया बद्याकारषततः 
संसारद्भायापमसेनातिव्ानिटत्तितमङ्धाप्रमक्तंः ॥ 

त्रिर्दणण्डिनस्तु आमन्दमयपरमासनि जीग्रास्पनो 
कीर क, 

लयो पोक्षः । प्रमाल्मजीतास्पनारमदपि उपाधिपिक्ष- 

कवि दहिषटस्यात्मनो जी कनसम तस्येनोपाधिक्रः परमास 

स.पव च जीवः बुच्याऽन्तःकरणपारेणामन रूढः अवाच्छ 
न्यत् प्रमाणं मीयते । धिष्रणडृत्ति धव्या बुाद्रद्सि- 
परिच्छिन्नविषये चैत्योपाधेः चित्पतिषिम्ब यस्यस 
तारशविष्ष्यावच्छित्न इति याचत क प्रमितिसिति। 
चत्त विनाऽज्ानजन्यघरादिशज्डपरिच्छिजस्तु घमय इति 
परास्म मीयने इत्यथैः । प्रानानिस्बानम्भवात् वस्तुनः 
प्रतिविञ्वस्य भिक्नवस्तुन्भव सभवाद् इतिः नावे: । एनेन 
ब्रह्म क्षवेदनस्यान्त.कर वुत्तित्वाथकत्वन ॥ 

स्म्दण्डिनस्त्विति । मध्यावराद्भङ्लव परिणमति 
इति इाष्डरीयपाद्शण्डिनः। आन्छनदग्छय आनन्द्रात्यक 
एत्यथेः । प्रचुरे मयङन्यपि काचिन् । सस्येवनि । 
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मेद् इति मेदकोपाविचिरषह एव जीवस्य प्रमास्पते 
यथा घटाका्स्य पटकरिगम एव श॒द्धाकाश्स्य 

खयः, लिङ्श्नरीराबाच्छिनस्येवासनो जीवभाव इति 
लिङ्गशरनाश एव पयवसिता मोक्षः । टिङ्शरीरं 
च॒ स्थुृखररारबीजमूतमहददङ्ारतन्मात्राख्यभूतसरु- 

जीवस्यैव षष्ठ्यर्थः प्रतियोगित्वम् । आपाधिकः छिङ्क- 
शररिरूपोपापिवेद्धिष्ट्यावच्छिन्नप्राक्तियोभिताकः पर- 
मात्मभद्ः परमात्मनि मेद् इत्यथैः । स्यादेतत् छि- 
द्रा रीरविश्चिष्ठात्मनो जीवत्वेऽ्पि तस्य नित्यत्वेन कुतो 
खय इत्यत आह भेदको पाधिविरह इति । उपाधिनाश् एव 
जीवस्य परमात्मनि धघरापगमे तदाकाचस्य द्युद्धाका- 
श इव ठय त्यन्वय. । नन्वेतन्मते क उपाधिरविद्या 
चदेकद् ण्डिमतामेद् इत्यत माह लिङ्धशसीसावर्ङिन्नस्ये- 
ति । एतन्मते उपाधिवैस्तुभूत पव भयं चर इत्वादिन्य- 
वहार प्रति भविच्यापरिणामस्य विषयस्यैव कारणत्वात् । 
पूवेमते तु उप्राधिनै वास्तवो ऽवास्तवत्वं च सवेकाड- 
बृच्यभावप्रतिर्योगिस्वे सति तच्वन भरतीयमानत्वम् । 
तथाच तादङाव्यवहार् प्रति न विषयस्य कारणत्व त. 
स्यासरवात् किन्तु तत्तदाकारानादिसंस्कारस्येति मत. 
वैमत्यम् । स्थुरुरारीरवबीजभूतं स्थूकशणराधिष्ठानका- 
रणस् । न्यायमते आत्मैव श्र्फसयधिष्ठानम् पतन्मते तु 
लिङ्गरासरार्षीर्छच्च आत्मेति विषः । महदिति । तन्मा 

८ 
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स्मेकादश्न्द्रिपसमुदायः । तादिकिष्टस्येवास्पनो दुःखा- 
दिमत्तया विकषणीभूतीलङ्गशरीरस्येव नश्चे दुःखा 
दिकं नोत्पन्तपहति । विशेषगमतावच्छेदकल्ाख्य- 
सम्बन्धविशेषववत् आश्रयान्तमूनं, तन्मात्रं वा जभ्र 
यः स्येव तस्य दुःखहेतुखात । एवं च तद्विगमस्य 
दुःखनिर्रत्तेतुतया पुरुषा्थसरमक्षनमेतरेति । एत्रमपि 

ध्राख्या शाब्दस्पदीरूपरखगन्धाः । भूतानि आक्ाश्चवा- 
व्यग्नजखपृथेव्यः । सक््माणि पकदशेन्द्रियाणि भरो 
चत्वक्छ्चश्चु रसनन्नराणवाकूपाणि पादपायुपस्थमनांसि । 
नशते इनि । सुखदुःखादिकं परति लिङ्गःदाके्षिठस्यदहे- 
तुनया तन्नासे दुःखादिकं श्ुद्धात्मनि नेवोत्पद्यतं कण- 
श्ाष्कुङीविगमे श्ुद्धकाशे शआावणप्रत्यक्चमिवेव्यथैः । 
( न्यायमते श्ररित्मनोविंजातीयसंयोगवत् दुःखा- 
द् युत्पत्तिप्रयोजकघुक्ष्मश्रीरात्मनोरवच्छदक ताख्यः क- 
श्ित्सम्बन्धविशषो वेदान्तिमतेऽङ्गाक्रियते ) तदत् तदि 
शिष्टमित्य्थः । साश्नयान्तभूत दुःखदेराधयेकदेशेो 
विश्चिष्टस्याधिकरणत्वे विशेषणमपि तादश्चसम्बन्धाधि 
करणमिति भावः । ननु योरपि दुःखाश्चयत्वे "“दतत्सवे 
मन प्पवेतिशश्रुतिचिरोधो गौरवञ्च स्यादत आह तन्मानं 
वेति । लिङ्गदारीरमान वेत्यर्थः । सदैथवाश्रयत्वेनाश्च 
यान्तभूंतत्वेन चष्यर्थः। एवश्च दुःख प्रति लिङ्गगरी- 
स्थ कारणत्वादेव, लिङ्ग रारीररूपोपाधिविगमस्य दुःखः 
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पायार्थीनस्य प्रपखस्य पायानिदस्यैव निरत्तर्माया- 
निरृत्तरमोक्षदश्षायामावहयकत्वम् । अविनयेव माया- 
बेमेतन्मते परिभवति फर्तो न विक्षषः । 

ध्वसहेतुतया पुरुषाथत्वं पुरुषप्रचरयुह द्य त्वमक्चतमे- 
घत्यथः । मतद्येऽविदषं ददहोयनि पखवमपीत | 
लिङ्गशारस्य दुःखनिषुत्तिहेतुत्वेऽपि । आवषहयकत्व- 
मिति । तथां च ब्रह्मसंवेदनजन्यमायानिवबुच्येव प्रपञ्च. 
निदरत्तिरिति भावः । पनेन सुकष्मश्रीरानन॒च्या दुःख- 
निच्रत्तावपि तत्कारणमायाससवःाऽनिचत्या कथ मश्च 
इति परास्तम् । 

मानाभावात् अत्यक्चादिप्रमाणविर्दादित्य्थः । इ 
न्द्रियसन्निक्षरूपकारणाभावान्न परत्यश्चम् केनापि 
चक्चुषाऽविषयीहृतत्वात् । नापि जगत् सायोपादानक 
मिथ्यात्वादन्द्रजारिकधघरादिवदित्यनुमानम् प्रमाण 
मिथ्यास्व(र९)स्यैवासिद्धः । न चे कमेवाद्धितीयं नेह 
नानास्ति किञनेत्यादय आगमा एचान् प्रमाणम् तेषा 
मीदवरश्य स्वसजातीयविजा तीय रादहित्यपरत्वात् । प्वं 

( १९ ) ननु जगन्मिथ्या ब्रह्मातिरक्तत्वादित्यनुमा- 

नेन मिध्वाव्वसिद्धः कथ नातुमानं परमार्णा "त चन्नाप्र 
योजकत्वादन्यथा जगत् सत् कारनिषएठामावाभ्रतियो- 
गित्वे सति बह्यातिरिकत्वात् इत्युमानस्तत्वमव किक 
बोधयेत् । 
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अत्र न्यायत्रेदः अक्रिया न पदाथौन्वरम् मानाभा- 
वाव किन्त्रदृषटमेष तच्वज्ञानरूपविद्याविरीषतयाऽविषे 
त्युच्यते । अदृषटन्यक्तीनां सदित्वेऽपि तत्पवाहस्याना- 
दित्या अवेद्याया अनादिवापरतादः तथा च दननिर- 
चिस्तदधीनदुःखनिष्टा्तर्वा मोक्ष इति निष्प्रत्युदमेव । 

यत्व वे्यानिदच्या बुद्धयादिनिरत्तो तद्धर्मस्य 
दुःखस्य निरृत्तिरिति तदपि न युक्तिपथपारोहप्रै बद्धः 
इुखदुःखाद्याश्रयसे तस्या विनाक्षे मानामावाव् । 
न च दुःखायन्तोच्छेदानुरोधात्तन्नाश्चोपगमः तस्तन्ते- 
ऽप्पदृष्ट च्छेद देष दुःखपरवाहविच्छेद सम्भवात् । न च- 
श्रयनान्षे विना अक्तेषादृष्टनाश्च एवानुपपन्न; आश्रय. 
ससतरेऽपि सपानायधिकरणतखज्ञानादेवाक्षादृषटनाशपस्भ 

वात् | भवन्पतप्यव्रिद्यानाके तद्धवुताया आवहयक- 
त्वाव । पुनरद्टातुत्पत्तिश्च वासन(दिविरहाव योगि- 
नां बुद्यादि सत्ते ऽप्यरषटेत्पत्या भवन्मेप्यरषएस्य वास्त 
नाहतुकताव । 

तद्यंविद्याशब्दस्य अनादिः भ्रयोगो व्यर्थः स्थादत आह 
किन्त्विति । विद्यायास्तत्वक्ञानस्योत्पत्तौ दुर्ृष्टस्य 
भ्रतिषन्धकर्वेन विद्याविरोधितायकतयाऽचिद्यापद् च्या 

[७०१ ~ क (५ भ, 

चे विद्याचिरयोधितयति। 

न्यम 
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अथाविद्याया पदाथोननरते चोदरशेषस्तदा 
माभूत्तस्यास्तथासरम । अदृष्टं मिथ्याज्ञानाहैता 
वासनैव वा भवल्विद्या । रन््न्ञानन्ल- 
दृषटनाश्े न साक्षाद्धतुरपि चु इद्धिनाश्च एव । उुद्धे्श- 
नाद्याश्नरयतया वन्तङ्ञानस्माश्र यतारूपपाप्षास्सम्बन्ध- 
स्य नाक्षकनावन्छेदकतया छाधघत्राव अदे सा 
मानायिकरण्यरूपपरम्परासम्बन्ेनेब चन्सङ्गानसनया- 
त॒ तस्य तन्नाशकले नाश्चकनावनच्छदकप्रस्यापत्ति 

आश्चवविमाङना्चितनाश्च इति मतेनाश्चज्खय समाधत्ते 
यच्वित्थदिना । वास्रनदहि तुकत्वात इति । तथा चाविद्या- 
नाश प्रति तस्वज्ञानस्य हेतुत्वमुपेव्य परम्परया दुःख- 
निद्र्तिकुद्परनामपक्य साक्षात्तत्वन्नानस्य धमो ध्म॑रूपा- 
ृष्नाशम्प्रति हेतुत्वकद्पनसुचितमिति भावः। 

हाङ्ने अथेति । तथात्वं पद्ाथान्तरत्वम् अविद्याया 
माभूदिस्यन्वयः । अदृष्टस्य विद्याविसोधित्वं कथमत: 
कट्पान्तरमाह मिथ्याज्ञानेति । तदभाववति तस्रकारक 
त्वरूपमिथ्याज्ञानजन्यवाख्नाया चिद्या तद्वति तस्पका- 
रकत्वरूपया विरोधः खुखभः अदष्टस्य तु विधासर्वपि 
सत्वान्न विराध इति मावः। न स्ताक्चद्धतरिति । न साक्षा 
व्सम्बत्धेन हेतुरिस्यर्थः। तस्य तत्वक्ानस्य, तश्नाश्कस्वे- 
इऽहटनाशाकत्वे । न चेति । प्रति्योगितासलम्बरयनादछटना- 
शात्वावच्छिन्नम्प्रति तच्वक्ानत्वन कारणतायां गौरवाद्ा- 
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गोरवाव । न च परतियोगिनिष्ुमस्याप्तस्था ` ञान 
स्यादृष्टनाश्चकल्योपगम एव गोरा नश्ताभिकरण- 
निष्ठसाक्षात्सम्बन्ेनेव तस्य तक्नाशं भरति हेदुतरमुपग- 
न्तञ्यानिति वाच्यम् तथासति नियामक्राभावेनाति- 

प्रसङ्गापातात । एर बाप्तनानाश्षे तच्ङ्ानस्य पएृथ- 
क्धारणनाकरपनेनापि न्यायमते गोरम् । वन्नाशा- 
देवादृष्टनाक्षवव वासनानाश्चोपपत्तेस्तनछज्ञानस्य 
पथक्रारणतानुपगमाव । अद्ष्टादिनश्च च बुद्धिषि- 
नश्शिस्य कारणतया नापिक्यम आश्रयनाक्षस्या- 

श्रिवनाशं भति क्टृप्कारणतेयवोपपत्तेः तथा च 
तस्जीवोपाधितिगमोऽपत्रगं इ्सेवदेवोचितमिति चेन्न 
बुद्धिगवस्पानादित्वे विनाश्चातुपपत्तेः भावनश्षे 
जन्यस्रेन प्रतियेगिनो हैतुरखाव । सादित्वे च बुद्धि 
धपाहृष्टमवाहस्यापे सादितया भरथमपदष्वेचिष्यं भो- 
अयतास्तथन्धेनारषटनाद्चाम्रति तच्छक्ञानत्वेन कारणत्व पव 
खाघवादिति भावः । नियामकाभवेनेति । कु त्रचिन्नाहा 
प्रतियाोपीत्षं कुलचिन्नेत्यस्य भयोजकामावेन सुखादादपि 
ताष्हानाश्ाप्रक्तियोगित्वप्रसङ्कात् इत्यथः। मावनाश्च शति। 
प्रागभावे ठयमिचारनिरासाय भावपद्म् । जन्यत्वनेति । 
अन्यथा ऽस्मन्मते गगनादौ त्वन्मते च ब्रह्मणि व्यभिचारः 
स्यात्। सादित्वे च स्वस्षमानजातीय(समानकाखानधराग- 
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गादिकार्यवोचन्प्ड न स्पात् । नचादृषटजनक- 
कृतिषेचिशयम् प्रथपतः कृतिवैचिऽ्यभयोजकस्वैव 
दुकभत्वात तस्पाददृष्टसमतरायिनो नित्यत्वमेव अनादि 
विचिजरादृष्टपत्राहाव पुसां भोगवेकिष्यामीति । 

एतेन मुमरकृतिपरिणापविशेषो बुद्धिर्महदाख्यः 
ततरेव्ादृष्ट छृत्पादिकञ । पुरुषास्तु कूटस्थचेनन्यरूपाः। 

भावप्रतियोगेत्वे च । विखक्षणमोगजनकतावच्छेदका- 
द्टत्ववत्वम वैचिडयं । साध्रयामवेनादष्टस्याभवद्धा- 
गादिकयेवैखक्षण्यं च न भवेदित्यर्थः । दुकंमत्वा- 
दिति । मदौ बुद्धिरूपाश्रयामावात्छृतिवेैचियं कथं 
स्यादिति भावः। 

पतेन साङ्ख्यमतमपास्तमित्यन्वयः । तन्मते जिग 
णात्मिकास्चतना भरतिरेव सस्वादिगुणवेषम्यपरि- 
णामद्वार स्वसिमिन्कारणरूपेणावास्थित भेदं विचिश्नं ज 
गत् कूम इव कूमौङ्धानि आाेष्करोति कायेकारणयो- 
रमेदात् सेव श्ष्ठिः । यदा तु विरोमपरिणामेन स्व. 
स्वकारणक्रमेण स्वस्मिन् विखापयति स कारः धलय 
इत्युच्यते । आविभावतिरेभाववचेवोर्पादधेनाश्ौ 
सृष्टिक्रमस्तुक्त शश्वरङृष्णेन । 

प्रकतेर्महांस्ततोऽहङ्कारस्तस्मादणश्च शोडधकः । 
तस्मादपि शोाडषकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
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जन्मधर्मानाश्रयलं कोरस्थ्यम् बुद्धिधर्माः ऊुत्यादयो 
बुद्धिपरिणामविशषेणाहङ्करेण पुस्यारोप्यन्ते । तदुक्तम् 

अङ्कारनिमूढात्मा कत।हमिति मन्यते । इति । 
बुद्ध्युपयोग एव पुरुषाणां बन्धः बुद्धेरुयेन तद्न- 
परागएव वेषामपवगे इत्र साङ्ख्यमममपास्तम् । 

महानिति बुद्धिपयोयः । पकाद्शेन्द्रियाणि पञ्चत 
त्पात्राणि च शोडषको गणः । पञ्चम्यः तस्माजेभयः पञ्च 
भूतानि पृथिव्यादीनि मयुष्यपद्युचक्षादयो पृथिवीति 
काराः । पुटषास्तु न कस्यापि श्रकृतयो विष्ृतयो वा 
प्रतिश्चरीरं भिन्नाश्चेतन्यरूपाः प्रकृतेज्ञडत्वेन चेतनो 
ऽहङ्पेमीति चतन्याभिमानान्यथानुपपच्या कस्प्यन्त 
दति । अष्ट घमौधर्मौ । तत्र धर्मोऽभ्युदयनिःश्रयसहेतु 
रधर्मो नरकादिदेतुः । ङत्यदिकमित्यादिपदेन सुख 
दिपरिभ्रहः । कूटस्थोऽविकारौ ।! तदेव विद्ुणोति 
जन्यधर्मेति । अहङ्करिणेति । इन्द्रियारखाचितेऽभिमते 
च विषयेऽदमधिकृतोऽज शक्तश्च नान्यः, मदथा एवामा 

विषया इत्यभिमानेन मयेदं कर्तव्यमिति बुद्धिभ्यापार्हे- 
व॒ना वचेतनोऽहं करोभीतिप्रतीतौ चेतन्यं प्रकार 
तया छृत्थादयो बुद्धिमा अअरमविषया भवन्तीत्यथः | 
दति खाङ्खचमतमिति । अयममिप्रायः। तन्मते वर्साघलद 

प्रलानि दुग्धानीचाचेतनापि बुद्धिः पुरुषभागदं 
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बुद्धेरुक्तानादिसप्तादिस्वरूपावेकरपकवलिनत्वाव् । 
तदुक्तमाचार्थः। 

अन्यथाऽनपवगैः स्यादमसारोऽथमा पुनः। इति । 
अपारः संस्ारावेचित्यम् । 
महस्तु नियसुखसाक्षात्कारोऽप्रवगः | न च नि- 

समुखमघाभाणिकम् “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच मोक्ष 
प्रतीष्ुत""मिखादिषूपप्रमाणस्षम्भवात् । आनन्द मित 

छान्दसं नपुंसकम्, ब्रह्मणो रूपमात्मनो धपः मोक्ष 

मोक्षघ्मये प्रतिष्ठितं साप्षाच्छृवमियथः । एतादवपमा- 

दीनाय भच्त्ता नतैकीव तिचि्रविखासं तन्माच्रादिक 
सुखादिकं च प्रकाशयति खादय पुरुपेऽहङ्करि- 
णारोप्यन्ते जयपराज्याविव स्वामिनीति । विकट्प- 
कवङितत्वात् अनादित्वसादित्वरूपकरस्पद्याक्तदोष- 
प्रसङ्गादिति भावः। अनपवगेः स्यात् प्रकृतिपुरुषोर्नित्यत्वे- 
न तदुपरागस्यापि नित्यतयाऽनित्यत्वप्रयोजकाभावा- 
स्मोश्चामावः स्यादित्यथः । अथवा बुद्धेः सादित्वे प्रथमं 
बुध्युत्पादकाभावात्सस्तारवेचिच्याञ्ुपपात्तिरिति भाचः । 

भङ्मरत दुषयेतुमुपन्यस्यति मड्धास्त्विति । आनन्व् 
बरह्मणो विद्धान्न विमति कदाचनेत्यादि प्रमाणाचुरो- 
धेन बहुतरपदम् । ऊन्दसमिति । छन्दसि बहर 
मित्यचुश्चासनान्नपुंस कत्वं युक्तमित्यथे. । खाघवेन तस्य 
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णेन ॒मोक्षक्राङीनमाक्षात्कारविषषपुखसिद्धौ र 
षेन तस्योत्पादविनाक्ञामावासेद्धौ निखताणं पर्यबपा 
नात् । 

कं चित्तु नियं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति श्रुतिः आनन्दः 
विदिष्टस्यास्मनो नियतां बोधयति विकिष्ठान्वयपर 
ताया ओत्सिकतया अतति बाधके सागायोगाद्षां 
विक्ेषणस्यानन्दस्य नियते सैव भमाणमित्याहुः 

तत्विन्यपर | तथा प्ताति वता नित्यङ्गानस्यापि सिद्धि 
प्रसङ्गात् । न च मीर्पामकानां वदनुमनं वेदान्तिनामे 
यथाभ्रुततादृशश्रुतिबराव ज्ञानघुखस्मकस्य परमात्मन 
सिद्धिः तेषा तदेकवाक्यतया आनन्दं ब्रह्मणो रूपः 
मित्यस्य सुखं ब्रह्मणः स्वरूपमित्ययेः । मापते भतिष्ठित- 
मित्यस्य च सप्रस्पा जनकताथेकतया भविष्यतीत्य- 
ध्याहारेण वा अविधयानिटततिरूपमाप्तजनकसक्षात्का- 
रविषय इत्यथः । 
नित्यत्वे उत्पादविनाश्ाक्लामग््यकस्पनप्रयु्तरघववेः 
नेत्यर्थः) 

केचििति । मी्मांसक्रा इत्यर्थः । मोत्सर्गिकतयेः 
। तादश्चवाक्यघटितसामान्यसामभ्रीङभ्यतया 
ति बाधके विशिष्टान्वयोऽत्याज्यः सति तु बाः 
अजो नित्यः शछाद्वतोयमिस्यादौ शरीरे जन्मराः 

[ क 
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अथा करोर गां व्तन्त प्रियाप्रिये न स्पृशतः 
इयादिश्र तिविरोधाव युक्तस्य घुखपम्बन्धखीकारा- 
सम्भवः । न च तवर वाक्यभेद्मिया प्रस्येकनिषेधपर- 
तान खीक्रियते अपितु उमयाभावपरतौैव तथाच 
पुखप्षखेऽपि दुःखाभावाक उभयामावसरस्ेन न विरो- 
धः । अन्पाक्षञ्यदत्यतुगतरूषापच्छिन्नामावपरतया 
वाक्यभेदपरीहार उपायकारानुमतो न साधीयान् 
भियामिययोरेकपदेन प्रतिपादन एव तत्सम्भवात् 

ष क्रे, 

हित्यबाधेनारमन्येव तदृन्वयात् त्याग इति भवः । 
तथा सति वेश्चिष्टान्वयापरित्यागे सति । नचे- 
ति । तथा च मा्मासकेरसदवसानङ्गाकारादिल्िषा- 
न्वयापारित्थागे नित्यज्ञानवतो दंदवरस्य सिद्धिस्तेषा- 
मनाभिमताप्यापतेतेत्य्थः । 

शाङ्ते अथेति । वाक्यभेदभियेति । विभिन्नमुख्यविशे- 
व्यताक्चारलिबोधजनकत्वं वाक्यमेदः। तथाच घरपरोन 
स्त इत्यत्र प्रत्येकं भूतलं घटामाववत्परामाववच्चेति नाना- 
विशेष्यकवेाधाङ्खकारे भूतरु घटवबदितिनिश्चयकाले ता- 
हशप्रनीस्यनुपपत्तेः ताषशाप्र्तत्यनन्तरं च भून घटपरो. 
भयामाववक्न वेति संश्चयाुदयाचुपपकचतेश्येतिमियेव्यथैः। 
अभ्यासज्ज्यबरृति इति । सुखदुःखन्यतरत्वरूपम् । 
वत्छम्भवावं तादश्चान्यतरत्वघमावच्डिक्नामाषप्रतिषा- 
दनसस्भवाव् इत्वर्थः । वाखकवदामाचेन रछक्षणयेव 



८ गादाध्याम् 
[1 

तावतापि अयोग्य्लस्यापरीहाराच । दुःवाभावादृभया- 
भावः सुखाभाषाद्रति विनिगमनाविरही नाशङ्नीयः 
“'हःखेनासन्ते वियुक्तश्चरती'खादिश्रुतिषलात दुःखाः 
भावस्य प्रापाणिकत्वात् तस्येवाभयासभावभ्रयोजक 
त्वादिति वाच्यम् यतः भियापरेये न स्पृशत इत्यनेन 

परियामिययोरभावो न प्रत्यायते अपितु तेदुमयावु 
योगिकमुक्तात्मकपकस्पशकतेतामाव एव । त 
त्कपस्पदीकरतेत्वं च तदतुयोगिकषम्बन्धप्रतियोगि) 
सखम् भिये सुखे वादगरस्तम्बन्धम्रति्यागितास् 

तादद्ाबोधः स्वीकतेव्यः स चाष्ठम्मवी परियाप्रिय इति 
वाक्ये छक्षणाऽस्वीकारात् प्रव्यक्त रक्षणा्ीकारे 
ऽपरपदवेयथ्या पत्तेरिति तार्प्यम् । नयु चित्रगुरित्यादो 
यथा गोशब्दो गोस्यामिनि टश्चकः चित्रपदं तु वात्पय. 
ग्राहकमितीष्यने तथाऽत्रापि स्यादत आह् तावतापीति। 
अयोम्यत्वस्य बाधविरहा मावस्यापरिहायत्वाततत्र सुख. 
सर्वेनान्यतरत्वावन्छिन्नाभाकं बाधितं ईति मावः । 
यत इति । भियाप्रिये न स्पृशत इत्यस्य भियाभ्रि- 
ययोरभावदोघने आख्यातस्य स्वाथसख्यान्वयिसत- 
मानवचनकत्वनियमात् अभमवस्येकयादहिवचनानुपपत्तिः 
जअाख्याताथेसङख्वाया आख्यातांयैविशेष्य पवान्वयात् 
इति भावः; । तदञ्चुयोगिकलनि । अदयुयोगित्वं कमत्व 
स्पृश्घात्वयेः सम्बन्धः भतियोभित्वं चात्र कतृ 

ननि क कि क ते जनिमन नकम 
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स्वे च उभयत्वावस्छिन्नेऽपि ततर तदमाषवाघः प्रतियो - 
गिमति ग्यासज्यदटत्तिधमवच्छिन्नाभावानभ्युपगमाद् | 
न च स्पृशघातुरत सत्ताथकः तथा च पटपटौ नस्त 
हसन्न यथा घटपटाभयाभावेऽस्तिखं भरतीयते वथा 
प्रृतेऽपि सुखहुःलोमयभावेऽस्तिसं प्रतीयते इति 
वाच्यम् । तथा प्ति धातेरकपमकतया शरीरमपि 
द्वितीयानुपपीत्तः। अतुयोगिनि सप्तमी चिना भराति 

क्षेयम् । श्पृराधातोः सन्ताथकतया शङ्कते नचेति । भ- 
तियोगिमति ग्यासञ्यन्चत्तिधमांवाच्छन्नाचुयोभिताका- 
माषानभ्युपगन्तृनये ताहशनियमे घडमाज्रवाति गृहे घर- 
परौ नस्त दति प्रतीत्यन्ुपत्तिः ताहरागृ्श्रृन्तित्वस्य 
घटे सस्वेनोभयत्वावच्छेदेन तद्भावासर्धात् अतो शृ. 
बृन्तिधिरपटोभयाभाव इति ताद्ृह्ाप्रतीतिबोध्यार्थो बाच्यः 
तथा चाभाव स्यैकयात् द्विवचनाुपप॑न्तिः । पषं च यत्ण्रा- 
तिप्षिकाथास्वितनञयथं मख्याता्थोन्वयः तरखमानव- 
चनकत्वम् इत्यपि वाच्यम् गथा च प्रकृत स्पृशधातोर- 
स्वित्वाथकतया सुखदुःखोभयामावेऽस्तित्व प्रतीयते इति 
शङ्काथ. । नु यतघाकत्तोरकमकत्वेऽपि यत्नाथैकङ् घातोः 
खकमकत्ववत् स्ताथेकस्पृहाधातोरपि सकरमेकस्वं स्या- 
दते दोषान्तरमाच्डे भुयोगिनीति । नञजथमावायुयो- 
गिनीत्यथेः। प्राततिपदेकार्थति । नजा इति शेषः । भन्यथा 
परो न घट इत्यतोपि घराभाववान् पट इति धरतीति; 

५ 
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क जि क क जग विकि किति अभि नि म, 

पदिकायोमत्रमरस्यायनायोग्ेति चेन्न पोक्षपुखषोः 
घङ्रानन्दमिस्यादिश्चुतितिरोधभयेन युक्तास्माने षि 
मानेऽपि धुते वदटत्तितानवश्छेदको भयव. 
च्च्छ्तनि युक्तासनिष्ठुमम्बन्वपतियोगित्वामाषोपगमाः 
त । एक एवं गच्छते नतु द्रा तिर्यादिन्यबहारात् ग | 
योरयाधिकरणे ग्याप््य्त्तिधपीर्वाच्छन्नातुयोमित 
काभावस्यावदयकस्वाच । अथत्रा न स्पृदात. श्यस्य 

श्यात् । येनो न गच्छनीत्यज्ाजुयोगिनि विनापि सक्त 
लाख्यासाथोमावप्रत्ययात् प्रतिपदिकति । ननु आनं 
न्ध मित्यादिश्चुतिक्िसेधपार्हासखय प्रातयोगिश्रचनः प 
दाथस्य व्यासञ्यवसिधमनोवनर्डेदेनामावस्वीकारऽति, 
रिकपदा्थकद्पनापात्तमेरषपेक्षया दुःखामावपरतयेवा 
लन्दपद्स्य विरोधवारणे रछाघवमित्यादाङ्घाष् पक 
पषेति । तथाच व्याक्चज्यदत्ति धमावच्छिन्ननुयोगिता 
कामावः सर्वैरेवङ्खीका्यः पव च स्पृशधातोभुरखुषा्थ- 
परत्वमप्युपपन्नमिति माघः । नन्वेककवैकगमनस्थकेऽप- 
ररिमस्तदमाधसस्वेन दो न गच्छत इत्ति बोधस्य द्चि 
त्वसामानाधिकरण्येन गमनकवूत्वाभावावगाहितयैवो- 
पपन्तो- भ्यालज्यद्त्ति धमां वर्छल्नाभावकस्पनमयुचि. 
तम् 1 न्निककवुकगमनस्थरे द्वौ गच्छत रहस्यादिप्रयो- 
गः स्याद्वित्वसासानाधिकरण्येन कतुत्वस्य विद्यमानः 
त्वदिति वाच्यम् । नभऽस्मसिव्याहदारस्थले उयाक्त 
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उत्पाचिर्पसम्बन्धपातयो गिर्वामावोाऽयं; नच धाता स- 

स्ात्तरूपसम्बन्वायकसवे लन्यादिवदकमेकसा स्या. 
दिति वाच्यम आग्यप्षणातुयोगिकसम्बन्धाथकतया 

जनिप्रभृतीनापकमकत्वात् । अत्राचयक्षणाव- 
च्छिन्नमम्बन्धस्य धाल्वथतया तदतु्यागितेया 

आत्मनः कमेतासम्मद्रातः । अथवा पिय 
पदं जन्यषुखपरमेव तथा च न कश्चद्रिसेधः । 

किनकी तिभ 

ह्यजृत्तिधमावच्छदेनैव परत्ययजनकत्वाङ्गीकारात् । तथा 
ख प्रियापिय त्यश्च यसिमिन्नेवाभावान्वयस्तस्कथनमु- 
चितमिवरस्य निरथंक्षत्वादित्यत आहदाथकेति । अ- 
कैमैकत्वादिति । भनुयोगित्वरूपकमेत्वस्य घातुबो- 
धितत्वादिति भाषः । कमेताक्म्मवादिति । अत्र 
धात्वथनानुयोगित्वस्यालुपसङ्क्टादं कमेकत्वेमव स्पृश. 
धातारिति बोध्यम् 1 पवञ्चाह्यरीरमित्यादिश्ुतेर- 
हारीरत्मद्धयागिताकाधक्षणावचर्डिकन्नसम्बन्धप्रतियोभि- 
त्वाभावबती प्रियाप्रिय इति वाक्यार्थं पथर्वासखतः) 
सघ नवे सशरीरस्य सतः भरियाभिययोख्पहति- 
रस्तीति श्युतिपूवेमागस्य श्रीरविशिष्टाप्मनः सुख- 
दुःलयोनोशोऽयुत्प त्ति नास्तीर्यनेन „ शरीरस्यैव 
घुखदु :लखम्बन्धग्रयोजकत्वपरत्वेनाश्चरीरमित्याष्चर 
भागस्य शारीराभावचरयेज्यस्ुखदुःखसस्वनिषधपरता 
४ऽवश्यकी । सअतपव सुखपव्स्य जन्यस्युखपरतवा 
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अथ शरीररूपकारणविरहेण मुक्तस्य पुखमाक्षा 
स्कारानुप्पत्तिः तत्ाक्षास्कारस्यापि नित्यत्वे युक्त 
संसारिणोरत्रिशेष प्रभङ्ग ईति चेन्न अ्रच्छिद्रः 

ज्ञाने भरखेव शशर्स्य देतुल्ात श्ररीरानवाच्छनसं 
नियघखमाक्षात्कारस्य शरीरमन्तरेणाप्युतपत्तिकष 
म्भवात् ) न्यायमत नित्ये्बरज्ञाननिरत्तये जन्यौ 

स्वस्यावक्यं निवश्षनीयतयाऽबच्छिन्नत्वस्य श्ररीर- 

जन्यतावच्छद्कसय्रवकेऽपि गोरवानवकाश्राव। वस्तु 

स्पुश्चधातोश्च सम्बन्धपरतया कस्पान्तरमाह महाचाय् 
अथवेति । 

शङ्ते अथेति । बाधकाभाषेपि अशरीरस्य सु 

कस्य सामम्च्यभाषात्छुतः स्ुलसाक्षात्कार इत्यथः । 

अविदोषप्रसङ्क इति । तादश्ासाक्षात्कारस्य नित्यस्वेनं 

संसलारदश्लायामपि वत्तमानत्वादिति भावः । न्यायमत 

इति । तथा च तन्मते ऽन्युनानतिरिकबुचिजन्यत्वमेषा- 

वच्छदकम् साहशधमेस्यषावन्केदकत्वाङ्गीकारात्ं म. 

न्यथा द्रन्यत्वस्यापि द्ण्डजन्यतावच्छेदकत्छापन्चरिवि 

मावः । नयु परादौ व्यमिचारित्वादेव द्रभ्यस्वस्य नाब- 
च्छदकत्वमङ्खीकस्तु शक्यमः तथा च ध्ययिलाराद्यसापाः 

दकातिरिरिक्तबुन्तिधमेस्यावच्छेदकत्वमक्षतमेष, पवं च 

न्यायमते जन्यत्वस्य जन्यतावरुछेदककोरावप्रवेशेनं 
तव मत पव गौरव स्यादत साद घस्तुन इति । तस्ल- 
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तोऽवरच्छेदकताकतम्बन्धेनेव क्न प्रति श्रीरस्य 
हेतुर्या नित्यस्रुखसाक्षास्कारस्य तेन सम्बन्धेन कु- 
्राप्यनुत्पत्तरशरीरस्यापि ततसम्भवात् । न चैवम- 
म्यदापि श्ररीरं परिनाऽनवष््छिच्ङ्नानं स्यादिति वा- 
स्यम् क्षरीरापितज्ञानसामग्न्यास्त्सज्ञानघटिनला- 

त । नच जन्यज्ञानस्य मोक्षरूपतस्रे सन्नाक्नेऽपि मो- 
लोपि निवकैते शति बाच्यम् तत्तञङ्गानव्यक्तिनि- 
ृत्तात्रपि सुखसाक्षात्कारधाराया अनिहत्तरिखाहुः । 

तन्न॒ मनोरमम् सन्पतेऽपि दु;खात्यन्तविपोक्षस्य 
दृःखसाधनदुरितात्यन्तानिषटत्ेवां मोक्षदशायामावय 
कत्वेन रत्र तख्गानहेतुताया अपि वथात्रे आ- 
त्यीन्तकदुःखादिनिटत्तख मोक्षङपताया उचितात् 

म्मघात् नित्यक्षानसम्भवात् । तचवष्ानघरित्वादिति । 
त्वङ्मनःसयोगस्थाकारणस्वमतेनेकमन्वथा शरीरनेरपे- 
कष्येपि श्ञानसामान्यदेतोस्त्वङ्मनःसयोगस्य विजाती- 
यात्ममनःसंयोगस्य च चिरहात् कथं नित्यसुखसा- 
क्षास्कारो भविष्यतीति शङ्का दुरा स्यादिति भाषः । 

गौरवेति । इवमुपटक्षणम तेन शारीरं धिनानवच्ङल- 
श्ानस्वीकारे तद्भिमतहारीरकल्पनमप्ययुशितमः । सुख- 

विश्लेषात्मकस्वगेस्थानवच्दिक्नरवस्वीकारिण शरीर 1व- 
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नित्यशुखे तत्साक्षात्कारादिकरपनाया एव गोव. 
पराहततवात् । आनन्दं ॒क्ह्यणो खपमिश्यत्न आन 
न्दप्दं दुःखपिरहार्थकमेव मोक्षे भतिष्ठितामिस्यस्य 
पसवासनपिथ्याङ्घानस्य निरत्ताब्ुत्रा्धिरहितं सत् 
स्थितमित्यर्थः । सुक्तिम्पत्यात्मवश्न्नानं हेतुः आस 
वारे श्रोतव्यो मन्तश्यो निदिध्यासितव्यः साक्ष 
त्कतैन्यश्चेनावद्रे स्वस्मृतत्वमिति श्रुतेः । एतावत् 

नपि तत्सम्भवति केयम् । नित्यस्ुखासस्देपि न 
न्द मिति श्युति न्यायमाष्याधदुसरिण समर्थयति यानन 
पद् मित्यादिना । उत्तराघधीति । उतरकाखनिष्ठामावपः 
तियोगित्वरदहि तमित्यथैः । कारणामावादूदु.-खायुर्पन्तौ 
इत्तरकारस्य तदन धिकरणत्वेन तदमावस्यैव लम्ब. 
र्धतावच्छेद्कत्वादित्यमिप्रायः । भन्वाव्यन्तिकवुःख्. 
५वसरूपसुक्तिपक्षे सा कुतो भधतीत्याशष्टूयाह सुकति 
प्रतीति । तत्र प्रमाणं दशर्यति बहद्ारण्यके शास्म 
ति । भगवान् याज्ञवस्थ्यः मुसुश्चुं स्वभार्यां त्र्रेथी 
सस्बोध्याह अरे इत्यादिना । तश्र बिधिविदहिततव्य- 
चतुष्टयनेतावदित्यादिनेकवाकयतया मोश्षरूपेष्टसाजनश्षं 
ध्यते । तस्य च धात्वथश्चरवणादावन्वयाव् तारश्च. 
णादि षिषयत्वरयात्मन्येवान्वथेन चात्मश्नरवणददिमोक्ष- 
कारणत्वङाम इति । हेतुरिति । सश्र हेतुन्वे अश्वै 
प्राणा इत्यादाषिव छक्चषणया छग्धम् इति भावः ¦ तत्रे. 
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श्रचणादिषपं ज्ञानममृततमसुनसस्य मोक्षस्य हेतुः । 

हन्न कारणम् सवासनमिथ्याज्गानोन्मूलनक्षमः श्रवि- 

स्पूदयुपदिष्टयेगविधिना चिरनिरन्तरादरसेचि्तनि- 

ति। कारणं साश्चात्कार पवेत्यन्वयः । सादहित्याथकच- 

कारेण समुशितात्मश्रवणादिभ्यो सुक्केभवतीति भरा 
केऽपि पकदां ज्ञानचतुष्टयानां सत्वासम्मवात् मनमा- 
देर्वासनानाशाकतवामावाश्च आात्मसाश्चात्कारः साक्षा 

त्कारणम् मुक्तेः, अवणादिकन्तु तदहूरेति मावः । तादश्न 

साश्चात्कारेण नेऽपि मिथ्याज्ञाने पुनवांस्नाङूपदोष- 

सेन मिथ्याज्ञान स्यादत आह रूवासनेति । श्ुवि 
स्मरतीति । "ते ध्यानयोगाञ्ुगता अफयन्नेतिःश्ुत्या 

मन पक्र संयुज्याल्ञिताभ्वासो जतासनः । 

वैराग्यास्यासयोगाभ्यां धियमाणमतान््रतः ॥ 

सोहमस्मीर्युपासीत इत्यादिस्मृतिमिश्चोदि विधि 

व्यर्थः । चिरेत्यादि । तादश्रानिदेध्याखनत्कयो- 

गज्ञस्यधर्मयोज्य शत्रः । पतदेव पातञ्जखयी- 

गसुतरेष्युक्तम् । तद्यथा "सतु दाथकारद्रनरन्तय. 

सस्कारसेवितो खमूमिःः । इति । सांऽभ्यासः दा. 

ककारं बहुकारं नेरन्तयै निरन्तरं सत्कारेण श्र- 

दया आ सम्यक सेवितः सम्पादितः सन् श्टभू- 

मिदढावस्थो भवति न तु बिशेधिसखस्कारेगभेभूतो 

भवाति श्व्यर्थः । भभ्याखस्तु “तन्न स्थितो यस्नोऽस्या- 
: ¶ चिकेकाश्नतापरिणाम उत्साह इत्यथैः । साच 
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दिध्याप्तनयोगजघमभयोजल्यः शरीरभिन्नलयेन आ 
त्मनः साक्षाव्कार एव श्षान्दादिङ्गानस्य देहभेद्- 
वाप्तनारूपदोषविशेषजन्यायामहं गोर् इत्या्मिथ्या 
बुद्धो अप्रतिबन्धकत्वात्तजन्यवास्नायाः अनाशक 
त्वाच्च । भ्रवणादिकञच तहर मोक्षोपयोगि अलप 
पंसारदश्षायापपि कशाख्चाधीनश्रवणपदवाच्यक्नाब्द् 
बोधर्पात्मज्नानस्य मननपदवाच्यायाः शालख्रादि। 
बोधितेधम्यलिङ्गकारापक्षकेषरमेदातुपितेः 7 
मुरकरंस्काराधी नतस्समानविषयकध्यानोपदितेच्छ 

स्थितिन्यीयमते सवासनमिथ्या्ानरादित्यपर्यवसन्ना त. 
त्ताधनानुष्ठानं निदिभ्यास्तनान्तमिति । अप्रतिषन्धक- 

क च = क भ 

त्वादिति । दोषाजन्यत्वस्य प्रत्तिबध्यकोरो निवेश्ाव् । 
अनाश्चकत्वादिति । स्वजनकश्चानविरोधिक्लानस्येव सं- 
स्कारनकाकत्वादिति मावः । मत पव ध्रवणदेः साक्षा 
स्खाक्चान्कारकारणत्वाभावादेव । वै धम्य लिङ्ककेति । भात्मां 
श्ारीरादिभिन्नः अनादिच्वात् यन्नैवं तन्नैवमिति भ्यतिरे 
कयसुमितेः । ध्यानोपहितेच्छाया इति । उपदितत्वं वेषि- 
ष्ट्यम । तश्च स्वाग्यवहितपूवकत्वस्वसामानीघकरण्यो- 
भयसस्बन्धेन बोध्यम् । पतेन विशिषटन्वयसस्बन्ध)त् 
ध्यानस्यापि हेतुत्वं कम्यते श्च्छायास्तु ध्यानद्वारा, अतो 
न तरिधा इत्यादिवचनरभ्धस्व ध्यानहेतुरवस्य विरोधः 1 
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निदिध्यासनपदवबास्पायाः सखेऽपि न पोक्नोसत्तिः । 

न च श्रव्रणादिर्छेऽपि भातसतससाक्षात्कार एष 
कथमिदानीं नोखद्यन् इति षाव्यम् तस्य चिरका- 
दीनध्यानपरम्परासाष्यलाव् । चदूक्तम् । 

आगनेनीनुमानेन ध्यानाभ्याक्तरसन च। 

क्िधा प्रकरपयन् भ्रज्ञां ङभते योगसुत्तमय् ॥ 
ध्यानाभ्यासरषः पौनःपुन्येन स्मरगच्छा । जि- 

धा प्रज्ञं अरषणमनननिदिध्यासनदूपनिषिधज्ञान 
प्रकदपयन् सम्बादयन् त्तम योगमात्मत्साक्नात्का- 

न ५९ © [५ क ® =, 

रष्टय छभते इत्यथः । श्रुतिबोधितेऽपि शरीरादिभिन्न 
आलमनि यथाश्रुतश्ुत्यन्तरायेविरोभेन ताद्शश्चतरथ- 
न्तरपरस्वशषङ्या तारशवोधे चरमतशङ्कासम्भवात् 
अश्रद्धया निदिष्याप्तनं न घटत इति श्रषणानन्तरं मनन- 
शुतिबोधितपीति । प्रत्यगस्थुलोऽ्चक्षुरपाणोऽमना 
अक्तौ चतन्थ विन्यध्चं सदित्यादिश्चुतिबोधित शत्य 
थः । श्ुभ्यन्तरेवि । सवा एव पुरूपोश्नरसमय इत्यादि 
श्ुस्यन्तयथविरोधेनति भावः । अथोन्वरपरस्वशङ्कये- 
ति । प्रत्यगस्थुर शइत्यादिश्चुतेः अत्मा वरे इत्या- 
दिर्निखिटात्धस्वरूपश्रतिपादकश्चुतेश्चाक्चरसमयश्चसीरपर- 
त्द शङ्येव्यथैः । ताद्श्चबोध इति । अस्थुटाश्री- 
रत्वादिबोध इति भावः । अत पवात्मनि शरीरादिभि- 
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ह्योपयोगः । युक्तिसिद्धेऽर्थे पमितलरावपारणेन पनने 
सस्यश्रद्धानिशत्तेः । अत एष युक्तिश्षाष्स्यं भ्यायः 
वैीषकादेरध्ययनें मोघे उपयुल्यते । 

केचित्तु इशरास्मसाक्षात्कार एव मोक्षि कारणम् 
तस्यातीन्द्रियस्वेपे योमजधषमरूपपरयापततेस्तरसाक्षा्तं 
सम्भवः। ने चात्मा श्राव्य इरयाद्ाबास्मपदस्य जीका 
रपेप्रतासम्मवाव् शृखरसाक्षाख्कारस्य पोप्ेतु्क. 
मप्यपामाणिकीमति षाष्यम् । “वेदा्तं पुरषः 
स्प्रथानपरादिस्यव्णं तमस; परस्ताव्एत्यनेन ह्वर. 

अत्वाद्यशेऽप्रामाण्यशङ्कारूपाधद्धानिवृ तेरेव । उपयुज्य 
त इति । तत्र न्यायदरौने वृतीयाध्याये "'द्हीनर्पः 
शोनाभ्यामेकाथश्रहणा' दित्यादिना, वेराषिकक्श्यने च 
-अ० २ पाद् “प्राणापाननिमेशओोन्मेषज्ीवनमनोगतीन्दि- 
यान्तयवेकाराः चुल दुःखेच्छदेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गा 
नी?त्यादिना च पुत्रेण महर्विगौतमकणाद्ाभ्यां देदाच. 
तिरिक्तत्वस्यात्मनि साधितत्वात् । 

वेदेति । अहमेतं परमात्मने वेद जाने । करूपं 
पुरुष पूणे महान्त प्रधानं स्ैव्यापकत्वादादि. 
स्थवणे स्वश्रकादरारूपं न्यायमत्ते जीवब्रह्माभिद भावनया 
साक्षात्कारधिषयसमः । तमसो मिथ्याश्चानात्परस्तादतीतः 
वच्छ्न्य इति याघत् । तमेवेति । तमात्मानं ज्ञात्वा सयु 
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भुपक्रम्य तमेष विदिलखाऽतिमृस्युमती यनेन तदेदनस्यैष 
मोक्षहेठुताबोधनाव तदेकषाक्यतया आसा श्रोतध्य 
हत्यादाबीप आसपदस्य इहनरपरलाव् । भतएष् 

न्यायचर्येयभीशषस्य भननन्यपदेशमाक् । 
ठपासनेव क्रियते श्रषणानन्तरागवा ॥ 
हस्या चायग्रन्थोपि सङ्गच्छत । नचेखरपाक्तास्कारस्य 

स्वात्मावषयकमिभ्याङ्ग ननिषतकत्वं न विपरीतक्नानति- 
धया अपितु स्वासमतन्छपतक्तस्कारस्यवेति प्त एव मोक्ष 
हेतुरिति वाच्यम् बापतनादूपदोपविनाशकतयेवेश्वरताक्षा- 
त्कारस्य मिथ्पाङ्घाननिबतकत्वाद् । ईड रसक्षात्कारस्य 
धिपरीसङ्ानानिवतेकसेपि स्वादन्ध्येगेव मिथ्याधी- 
जन्यव्ासनानदाकत्गोपगमे क्षतिविरहात् । सस्कारते- 

रितो अक्तो भवतीत्यर्थः । हृदमन्न तात्पयेम् यदा त. 
मेवस्यादिना सुक्तिप्रयोजकत्वमीदवरसाक्ात्कारस्यैकव ट. 
ब्धम् तदा त्मा कारे इत्यादिश्चुनेरपि तदथकतयेवो- 
पपत्तौ जीवपस्ताया गोस्वेण सम्मवस्येकवाकयेत्वा- 
दिन्यायेन च अन्याय्यत्वात् तथाचारमपद् सवेजेदवर- 
परम् नतु जीवात्मपरमिति मावः । न्यायचचौ स्वाय- 
अन्थाुमितिः । मिथ्याश्ाननिवतेकत्वात् शरीरस 
दयमेदश्चानायुत्पादकत्वात् । नादयनाशछकभावमेदादिति! 
तत्तत्प्रकारकसस्कार्नाश् पमिति तत्तद् माकप्रकारकनि- 
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परीतज्ञानयोिषयभदेन नाश्यनाकशषकभावभेदादार्फः 
हाभेदवासनानाश देहभेदावगाहिखासष्ाक्षात्कारकाः 
णताया अपि कर्पनीयतया इ्वरसाक्षात्कार 
स्थ तक्नाशकतापप्ते गोरवानषकाक्षाच 
अस्तु था वासनानाश्षार्थ थु 

रोपयोगः अतुयोगगिवया प्रतियोगितया चा 
त्तो ज्ञेय श्याचायेग्रन्थस्याप्यत एव पङ्तिः 
मोक्षकारणन्तु परमासपपताक्षाक्तार एव ।नचयो 
गजघप्स्य विदमासकतया तज्लन्यपरमात्ममाप्षा. 
त्कारे विक्त्रेषामेव भानसम्म्प्रे तमेत्र विीद्सत्यत्र 

श्चयत्वेन विशिष्य नाहयनाहाकमावसच्वत् नतुसा 
मान्यता विपरीतज्ञानत्वन तथासति घरादिमत्तासं 
स्फारम्प्रति पराभावदिनिश्चवयोपि नाश्चकः स्यात् । 
एवं च जीवात्मसाश्चात्कारकादिमतेपि आत्मधाभभरंक- 
शारीरा्यभदपकारकसस्कार प्रति शसरादेनदसाः 
छ्वात्कारस्य नाह्ाकतायाः अवद्यं कल्पनीयतया त. 
स्स्थखे दंद्वरसाश्छात्कारस्येव ताद्छतस्कारनाश्राकत्व- 
कट्पने भोरवाभाकवादित्ति भाव. । नन्वेवं गोस्वासाः 
वेपि विषरीतज्ञानस्येव 'सर्वेन्न संस्कारनादाक्रत्व शष 
मित्ति दष्टान्ताभावादहीकवरसाश्चात्कारस्य तश्नाल्राकत्व 
कट्पनमन्यास्यमत आह अस्तु वेति । असुयोगिनयेति । 
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एवकारबोध्यस्य तदिनर विषधकतग्यवच्छदस्ये- 

द्षरतेदने बाध इति कथ ताटश्षशरुतरीहरपरतेति 

वाच्यम् । आत्पपराक्षात्कारस्यापि मवद्रभिमतपोक्षष्ेतो- 

देहादिमेदविषयकतया तेत्रापीतरविषयकर खव्यवच्छेद्- 
बाधादस्पदमिमतमोक्षेतुपरमात्मनितषिकल्पकस्येव त- 

त्मामण्न्याः प्रतिवन्धकस्रकस्पनया तदितरात्रिषयक- 

लोपपत्तेः । ह बिदित्वेव इस्येवक्रारव्पत्ययन व्या- 

याया; समाधानमपि तुल्यगुभयमते । वस्तुनस्ु 

एवकारभ्यत्यये एव्रकारस्मेत्र वेयथ्यम् नान्यः पन्था 

वरि्यतेऽयरायेत्यनेन सुक्तिपामग्रीमात्रे तच्छङ्गानपटि. 

तान्यस्वनिराकरणात्तत एव पुत्रकारभ्यस्य मुक्तिपूत्र 

समानापिकरणवत्वज्ञानावहयकरतस्य खाभात् । अत 

ईरमान्षात्कारस्येत कारणत पुचिवम् तथा सत्युक्त- 

इश्वरभेशभ्रकारतनिरूपिताचु प्रागित्वनिष्ठसां सागिकविष- 

यतानिरूपकन्ञानीयविलेष्यताश्रथ आत्मा इत्यथः । 

तत्घामग्स्धा इति । योगजधमेविशिषधघटितकारणक्ूटस्ये- 
इवरेतरविघयकन्ञानं प्रति परतिबन्धकत्वकल्पनयति 

भावः । नान्य इत्ति । अन्यः परमात्मसाश्चात्कारा- 

दन्यः; पन्था असाधारणक्रारणम्; अयनाय मोक्षाः 
व, तथा च तदन्यो मोक्षस्याखाध्ारणं कारणं ना- 

स्तीत्यथैः । अत शति । स्वाटमसाक्षात्कारस्य सु. 

> 
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रीया एवकारान्यत्यासेपि निवाहरम्भर्वात् । अध 
चतो वा इमानि भुतानि जायन्ते वन्चमसि खेतकरेतो 
इति जीवास्मनः परमासामेदोपदेश्षकश्चतिस्वरसादह 
नह्मस्पत्यत्ाहशङ्खानस्यव भवता सक्तदतुताया उप 

गन्तन्यतयाऽन्यस्तेवक्रारङभ्यस्य गुक्तिजनकेशपरज्गी) 
तदितरपरिषयकलबाघ इति भवतोऽपि तदन्यस्य 
आ{वदयकः । पएमेनेवकारेण मो्षेतुनद्रेदने चदर# 
विषयकं न न्यत्रच्छियते किन्तु मुक्तौ वेद्िषयकतं 
तिष्षिष्रवेदने प्रयोञ्यताया मावान्वयबोधविषयतया 
तदन्यविषयकल्रविशिष्टदरेदनपरयोज्यलमेव ततरैत्रका 
क्तिहतुनामते पवकारन्यत्यास विना गनिविरहेण बै 
यथ्यमयादित्य्थः । जीवात्मसक्षात्कारवाद्ी शङते 
अथति ! यतो वेनि । येन जातानि जीवन्ति यल 
यन्त्यभिस्विशचन्तीति शेषः । यतो इंद्वरत इमानि भूताः 
नि ब्यादिस्थावरान्तानि जायन्त उत्पद्यन्ते जीषन्ति 
प्राणान् धार्यन्ति यत्त येन प्रयन्ति विनश्यन्ति असि 
सचिद्ान्ति साम्य गच्छन्ति दुःखाभावचच्चेनेत्य्ैः | 
अनव्यस्तेति । अन्यत्रायोजितेत्य्थः । पएतेनत्यस्य निरस्त 
मित्यज्रान्वयः । नावान्वयबोध्विषयनयेति । आलत्मवि 
षयकपिरिष्ठवोधप्रयाज्यताया पवकारापस्थाप्यव्यव- 
चेद पतियो गित्वेनास्वयब्रोधे तात्पयेविषदनयेत्यर्थः । 
तदन्यविषयकत्वति । अत्रायमभिप्रायः। पवकारस्य सेद- 
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र्ण व्यवाच्छग्रते । तथा च ददन्यविषयङलस्य मु- 

क्तिप्योजकत्वग्यवच्छेद ; पयंबमित शति साप्रीष- 

व्ादीश्वरसाप्नाच्कारेऽनुपयुक्तनरभानस्यावरयकसरप
ि 

न क्षतिः । जीगास्मपताक्षास्कारस्य हेतुतामते पुनेरष- 

काराव्ययाति नोक्तरीयापि न निवहः | इतरमदा- 

दिभिषयकलेनेव तन्मत आत्पषाक्षा्कारस्य देतुनाण 

हतरविषयकस्े मोक्षपयाजकनाया ल्यवच्छन्तुमशक्य- 

ल्ादित्यपि निरस्तम् । बह्यवाहं न पससारीत्यादेमा- 

वनादिविध्यकवाक्यतया अहं ब्रह्मास्मीति बुद्धन्पाया- 

दिपते ब्रह्माभिन्नजीवात्मविषयकत्वैनापि सक्त 

विशिष्टेऽभावे च खण्डशः शाक्तिः भुक्त्वा वप्ता नतु पत्वा 
इत्यादि प्रत्ययाचुरोधेन विदित्वेस्यनत्र कत्वाभ्रत्ययस्य प्रया 

ज्यत्वमर्थः । तथा चवकारलम्यमिक्तेकदश्च भद् तमेति 

तत्पदोपस्थाप्यदवरस्यान्वयः, पव देईवरसिन्नस्य वव्- 

धात्व थेज्ञाने विषयतया, पवकाररुभ्यामाव च इश्वर 

मिन्नविषयकन्चानध्रयोस्यत्वस्य कत्वान्ताथस्य प्रातेयाग- 

ठया चान्वयः । तथा चडहवरभिन्नविषय कर्वाचाशचेषज्ञान- 

प्रयोच्यसामाववोध इति मावः । ब्रह्यवाहमभेति । स्यायमते 

विदित्वेत्यस्य वक्वमसीति बाक्यलभ्बभावनयाऽचं 

ब्रह्मास्मीति बुद्धेबरह्यभिश्रजीवात्मविषयकत्वेनापि सु 
क्तिकारणताया वक्तुं शकयत्वादित्यीमभायः। नच परमाः 

त्मजीषात्मनोर्भदेन तयोरमभदश्चानस्य भरमत्वात्कथं तस्प 
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तत्वाव । आत्मनानात्रम्रते जीवासब्रह्मणोरमेदङञा 
यथपि खरमस्तथापि तादृशस्येव तस्य मोक्ष्ेतुत श्र 
तिद्ध न विरुद्धयते इति चेन्न जीवव्रह्मभेद चिन. 
नरूपस्य योगस्याभ्यामेन पोक्षकारणमीश्रसाप्षा. 
त्कारः सम्पद्यत इसत्रेव त्वमसीति वाक्यतात्पयेष 
यथाश्चतस्य तमेव विदिलेयस्य सामन्नस्णादिषि वदनि। 

दा धितिङसभृतयस्तु न वरे पर्युः कामाय प्रति 
परियो भवति आस्मनस्तु कामाय पतिः मियो भवती. 
त्यादिनालनः सुखाय तत्सम्पाद्कतया पतिपुक्रा 
देरतुरागविषयत्वरूपं म्रियस्युक्तय तत्रात्मपदमास- 
सुक्तिजनकत्वं यथाथज्ञानरूपतत्वक्ानस्येव मुक्ति्ेतं 
त्वादित्याशडत आत्मनानात्वमत इति । आत्मनानातव 
चात्मत्वतेशिषटमदत्वम् । वैशिष्ट्यं च स्वाश्चयप्रातियो. 
गिकत्व-स्वाश्चयाजुयोगिकत्वोभय सम्बन्धेन । आत्मत्व. 
उ्याप्यपयाेकत्वान्यसख्यारूपं वा नानत्वे बोध्यम् । 
समाधत्ते तथापीति । अगत्या तस्वज्लानपदस्य तारः 
शभिदज्ञानपर्त्वमेष कदट्पनीयमिति भावः । अनर 
त्मा वाऽरे इत्यदिश्वुतरयुक्ताथत्वकब्पनमेव वदन्ती- 
त्यनेनास्वरसः सूखितः। 

अत्मपदस्य जीषपरत्ववादिनां दीधितिकृुतां म 
तस्मुल्थापयति दौधितिकृदिति । नकारे इत्यदि । पत्न्या 
इति शेषः । पत्युः छखलमा्रमुदिकय सल्न्या न पतिः परि 
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परमेव न सी शखरपरं तस्य घुखामावाव् । तत्रानन्दं 

पर्यपानानामपि वदानन्दस्य नित्यलाभ्युपगपात्स्यो.- 
दश्यस्वासम्मवात् । (सर्वेषामेव भूतानां नृप स्वात्मैव 

वदभ” इत्यादावपि स्वामन एव निरूपापित्रियलरा- 

मिवानाव एव्रञ्च श्वास्मन एषोपक्रान्ततया अत्मा वारे 

श्रोतव्य इत्यादिश्रुत्या स्वात्मनः श्रवणादरत्र मोक्ष 

हेतुता प्रयायते.न तु परमारमनः । नेच मिथ्याज्ञान 

वासनाधर्माधर्पोच्छिदरद्रारया अ।त्यन्तिकदुःखनिरत- 

बुपयोगिखं स्वारपतच्छज्ञानस्य तादशश्चुतितात्यय- 

विषयोऽस्तु तावताषीररसाक्षाक्कारस्य तमेव विदि- 
क ऋ, क 

लेस्यादिश्च॒तिसिद्धमपरहे दुखं निराब(धमेतरेनि वाच्यम् 

0 मौरी णी 

यो भवति किन्तु स्वसुखमुदिद्य पतिरखुरागतिषयो 

भवतीत्यर्थः । स्वव्यापारजन्यस्नेह भागित्वनोत्करेच्छा 

अनुरागः । तष्यतु दुन इति न्यायेन जीवात्मनो 

निरुपाधिभियस्वे जीवमान्रबोधकपद्धारेतप्रमाणमाह 

सर्वेषामेवेति । तथाच्च चद्ुम इत्यस्य निरूपाधिभि- 

य इत्यथः । अहं सुखी स्यामित्याकारकस्वेतरघ- 

भिकसुखवसवपथकारकेच्छान धीन सुख वत्वेच्छाविषेष्यत्वं 

निरूपाधेपियत्वम् । पवं चदवरसुखस्यायुदेश्यत्वे 

स्वात्मन पव निरुपाधिप्रियत्वे च । ् रवणादेरेवेति । स 

भ्यो दद्रौपोणमासाकित्यत्र सर्वश्तब्दस्य पक्रार्तपदवा- 
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धर्माधमेच्छिरेनैवात्यन्तिकदुःखादि विगमरूपयुक्तिनि- 
वहि तत्न परमास्पमप्ताक्षास्कारस्य हेतुतायां युक्तिषिरहे 
तमेव विदिता शत्यादिश्चतेर्जीव्रब्रह्याभदाचिन्तारूप- 

योगाभ्यसस्य स्वत्ममाक्षात्कारपम्पादनद्रारया मु- 
क्तयुपयोगितायामेव योगाम्यासविध्येकवाक्यतानुरा- 
पेन तात्यकरसपनोचियत् । एवञ्च एवकारन्यत्या- 
सोऽपि न प्षतिमावहति । नान्यः पन्था पद्यते इया- 
दिभागस्य च एवकारस्य तास्प्थपरकाश्चकत्वेन मार्थ- 
कथसम्भवरात महेन्वरस्त्यम्बक एव्र नापर इत्यादौ 
नापरमागस्येवरेखाहूः । 

तन्मते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तमधो- 

दिर इवात्मखसुदायस्य शरवणाद्सम्भवेनात्मन 
एकस्य भ्रवणादिमत्व पकरणमेव विनिगमकं वाच्यमि- 
त्याभेप्रायः । युक्तेसिद्धाथेकर्पनमेव ज्याय इत्याशयेन 
समाधत्त घमां धमति । पवं च तमेतरेत्यस्य जीषन्रह्या. 
भदचिन्ताया सोक्चोपयोभित्वपरत्वे च । महेदवर इति । 
तथा चेवकारेणव उयम्बकान्ये महेदवरपदभ्रतिपाद्यत्वन्य- 
घच्छवप्रतिपादनात् यथा नापर इति भागो तद्धिवरण. 
रूपतया साथकस्तथाऽत्रापीति भावः | 

तन्मते योगाभ्यासस्य जीवात्मसाक्षात्कारफल- 
कत्ववाददिमने । योगस्य योगजधमद्वाय वि. 
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पषजमित्यादीनां योगाभ्यासस्य परभव्रह्मप्तान्नाश्कार- 

फटकलरूप्यथाश्चतायं विरोधो दुष्परिहरः । 

अथ काहयादिमरणपुरुषोत्तमादिमुखदक्षेना द- 

ह्पकर्मणामपि बहुशो मोक्षोपायताश्चतेः कथं नान्यः 

पन्था इत्यादेः सापञ्जस्यम् कथं वा अनञुगगानां 

्ानकर्मविङेषाणामनुगते मोक्षम्भति हेतुत्तानिवोहः 

तृणारणमणीनां बहुता च कायेवेनासेनेति 

भ्वमासक्तया ईअवर भासकत्वमथोदापतितमित्ति 

वस्तुस्थितिमयुरुध्य भाववणनेन विरोघ इत्याह 

यथाश्रुतार्थं इति । तथा च क्षात्वा ज्ञात्वा गरल 

भोजी यात यमांङयमित्यत्र गरटमेोजनस्य साक्षा- 

न्मरणफरुकत्वबोधस्येव योगिन इत्यत्र योगस्य सा- 

क्षात्परमाव्मसाक्चात्कारफरुकत्वबोध इति भावः । 

ननु सत्येन रभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग् ज्ञानेन 

ब्रह्मचर्यैण चेत्यादि श्रुत्याः, 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा स्वात् पक्षिणो गतिः। 

तथेव ज्ञानकर्मभ्यां पराप्यते ब्रह्य श्ादइवतम् ॥ 

इत्यादि स्प्रत्था च क्ञानवत् कमोपि मुक्तिकारणं क 

भ्यते तस्कथं तमेतेत्यादिना ज्ञानस्यैव तद्धेतुत्व 

मुच्यत ॒ इत्यभिप्रयिणाशङ्कते अथेति । कमेण माक्ष 

हेतत्वे भ्यभिचास्मपि वश्चयति कथं वेति । ठृणारणीति । 

वहो वृणादौनां निस्पक्षनानान्यक्तीनां कारणत्वं तु 
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व्यमिचारविरदहाव् । मोक्षे चाभावरूपे न जातिविशेष. 
करपनसम्भवः । न च प्रतियोगिनि दुःखे दुरति बा 
जातिविकतरेषान् करपयित्वा वदवच्छिन्नधतियाोगिनां 
स्वाश्रय प्रतियोगिकत्वस्स्बन्धेन तेषामेव वा जन्य 
तावच्छदकत्वमुपगस्य व्यभिचरः शक्यते वारयितुम् 
गोवधादिजन्यतावच्छदकजातिभिः सङ्करममङ्धेन ना 

तिकस्पनानवका श्राव । नच गोवधादिजन्यतावच्छे- 

दकजातीनां नानासोपग पान्न सङ्करपसङ् इति वास्य 

जये क रि कि के कियन जनि सिन कि्य र 

कार्यवेटक्चण्यान्न व्यभिचारीत्यर्थः । अभावरूप इति। 
तथा च सस्वन्धराभाष एच जातिवाघक इति त! 
त्थयेम् 1 तदवच्छिन्नप्रतियोगिनाभित्ति । परतियोभितास- 
म्घन्धेनेति शेष. । सङ्कस्प्रसङ्खमेति । तच्वज्ञाननाददयताच- 
वच्छेदकजा तिद्ुन्ये काह्ीमरणादिनाद्यदुरिते गावधा 
विजन्यतावच्छेद्कञजतिस्तादशजातिशून्य च व्रह्मवधादि 
जन्यदुरिते तच्वज्ञाननाश्यतावच्छेदकज्तेश्चामावात्त- 
त्वक्चानविनषगोधधादिजन्यदुरितेखोभयसमवेश्रार्सङ्ुः- 
रप्रसतङ्गः इत्यथः । दुरेमत्वादिति । वत्वन्चानकारीमरणाः 
चिजन्यताव्च्डेदकजातिव्याप्या यादत्यो गोवधादिज्- 
न्यताघच्छेदकजात्तयः सम्भवन्ति गोवधादिजन्यताव. 
ख्छेदकजातिव्याप्यास्तस्वन्ञार्नीदनाहयताचच्छदकजा- 
तयोऽपि तावत्यस्सम्भवन्तीतिविनिगमनात्िरहस्तथाच 

गोावधाङनां वन्तज्ञास्यवच्छिन्नक्रायतानिरूपितकारण- 
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तामा नानां वन्खक्गानादिनाद्यतावच्छद कजादीनां 

ब्र नानाखमिस्यत्न विनिगमकस्य दुरुभस्वात् । एत 
बेदकोधिनवेकरिपकटेतुवास्थले ससुवितभ्यो नं 
फलठर्साद्धः सस्व्ीरतव्रीहियवास्यामेकयोगाननुष्ठा- 

नादिति तणारणमणिवजुङ्गानकषेणां हेतु सत्प- 
वने मोक्षामावप्रघङ्गव् । नापि ज्ञानकर्मेणां समु- 

खितानां मोक्षहेतुतास्वीकाराव साप्र्स्यम् व्न्गा- 
नोपाययागाभ्यांसऽसाध्यताबुधो मोपतहेतुतत्तकर्मु 

तानां तच्वश्चानकाक्षीमरणादीनाश्च तत्तदनन्तजात्य. 
वच्छिश्नकायतानिरूपितक्ारणतानां च द्पनेना- 
तीवमोस्वात् दुक्षंयत्वाच्च तदस्तम्भव इत्यश्लयः ॥ 
नयु दुरतनिषएतच्वश्लानादिजन्यतावच्छेदकजात्यङ्खी- 
कारे तत्तजात्यवस्छिन्न श्रति गोवधत्वादिना क~ 
रणताया वक्तव्यतया ताददाजस्यतावच्छेदकवेजातय- 
पध कद्षनीयम् तरन्नानादिनाश्यतावच्छदकञजा- 
तिकद्पने च तत्त्खात्याध्रयनाश्स्प्रति तरवक्षान- 
त्वादिना कारणताया वास्यतया तत्तजातिन्तदाश्चया- ` 
दिषु अवच्छद्कत्वन गुरुधमोवच्छक्नानन्तकारणताक- 
द्पते परमत भौरवमेवः;, अव्यघहितात्तरत्वं कायेताव- 
ताचच्छदककोरौ श्रवेद््य वा उ्थसिचासोे निरसनीयः 
इत्यल आह पर्वामति । नापीति । पतेन तत्व॑क्षानादीना- 

1.8 

मसहमावन कारणतायामुक्तदोषेऽपि साहित्येन सा 
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प्रत्यनुपपत्तः प्रथुरशाकक्षापरणाद्ानां सवखनासम्भ- 
वाव् । सारित्यविनिमोफिण श्रत्याऽनेकेषां कारणता 
यत्र प्रत्यायते त्च तिकरप एव व्रीहियवादिषवदि- 
त्युपायकारोक्तमिद्धान्तभङ्गस्येवमापच्रेत सदनादरे 
तीरहियवस्थरेऽपि समुच्चयप्रषङ्ात = वाजपर्यााम्नषटो- 
मादीनामपि मिथः सहकारिताम्रसङ्गास्चेति | 

मेवम् । पर्वत्रात्मतचखक्ञानपेव साक्षान्णोक्षे देतुः 
काशीमरणदिश्च तचज्ञानद्रारेव मोक्षोपायता काश्नी- 
परणादीनां मोक्षापायताबोषकश्चुतीनां तकारणतया 
नार्थं अपितु भरयोजक्ृरवमेव । अत एव ज्ञानेन सह 
कारीमरणदेद्व्रारिभविन समुचयेऽपि सातय 

स्यादित्यपि निरस्तम् । त्तत्कमेखु काल्ीमरणा- 
दिषु । नच येषां कमणां सवलनमसम्भवा तत्सहमाषे- 
न क्चानादीनां पथक् पृथक् हेतुत्वं वाच्यम व्यभिचारो 
प्यव्यहितात्तर्तव निषेश्य धारणीय अत आह साहित्ये. 
ति । नयु स सिद्धान्तस्तादृश्स्थल पवेत्याश्चङ्याह 
वाजपेयति । सामान्यतः स्वगफरकानामग्निष्टोमादीनां 
श्ुत्या प्रतिपाद्नात्तादश्नस्िद्धान्तानङ्कीकारे मिितानां 
तेषां कारणत्वापातः इश्टापत्तो पृथगयुष्ठानाचुपपत्तिः। 
उक्ताखद्धान्तस्वीकारे अयमिचख।रवारणन्तु कार्यवेजात्यं 

ई 

प्रकरव्य खुकरामत मावः । 
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धिना वेदबोधितानेककारणतास्थले समुचय इति 
सिद्धान्तस्याप्यविरोधः । तत्वज्ञान मानपरालमके काशी- 
परणजन्यताचच्छेदकतया जातिविक्षेषाणां मानतल- 
घ्याप्यानां कसपयितु शक्यतया मिथो व्यभिचारा- 

तव्काकात् । मतवारोरावच्छेदन ज्ञानतिपस्पपम्भषेन 
काक्र मरणाद्यत्तरं शरीगन्नरपरग्रहोपि करप्यतेऽन- 
न्यगतिकसरात् । भगव्रतो महरुद्रस्य तारकोपदेशस्तु 
युमूषुतादशायमितर मृनस्यापदेशामस्भञात् तथा च 

क्ञानकर्मणां व्यापारब्यापारेमावमवलम्ब्य समाः 

धत्ते मेवर्मिनि । साहित्य विनेति । स्वकारणता- 

साहव्य्ोधकपद्ं विनेति तदथः । नयु तच्व- 

क्ञानरेतूनां योगाभ्यास्तकाशीमरणादीनामनेकत्वन पर 

स्पर व्यामिच्रारः स्याद्रत आह तत्वज्ञान इति । मु 

मूषुनादश्लायां मरणाभ्यवहिनभ्राङ्क्षणे । उपदा 

सम्भवादिति । उपदेक्षो हि परक्ानफठकस्तथा च श्रः 

तस्य श्ासराभावाउश्ञानोत्पस्यस्तम्मवन न तत्रास्य प्र 

बुचिरिति भावः । अत्रेति । अत्र कायाम् प्राणेभ्वत्यन्न 

प्राणनिमेमनग्राद्काङीानत्वं भावसक्तम्यथेस्तस्यच त्या 

चे इत्यत्रान्वयः तथा च प्राणनिभेमनप्राक्तारीनस- 

सारनिवनकोङ्ाररूपथरह्मोपदेष्ठा भगवान् सुद्र इत्यथः । 

न चोङ्खास्परत्वं ब्रह्मराब्दस्यापसिद्धान्न इतिं वाच्यम् 

'"सोमित्यकाश्चरं ब्रह्मेत्यादि गीतायां “तद्वाचकः प्रण 
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श्रुतिः “अत्र हि जन्तोः भ्राणेषूत्रममाणषु रुद्रस्तारकं 
ब्रह्म व्याचष्टे येनासावपूतीमून्वामाक्षी मवति"? । तदुपदे- 
दरस्यारृषटद्रारा श्चरीरान्तरपरिग्रहाधानास्पतन्वसाक्षास्का 
रजनक्रतवम् । न च मुमूषुतादशायां तारकोपदेक्षे त 
च्छरीरावच्छरेनेवास्मतच्छताक्नात्कारसम्भवाद किमर्थ 
दारीरान्तरस्तरीकार इति वाच्यम् तच्छरीरावच्छदन 
तारकमन्त्रापदक्नाद्ासतसङ्गानस्वीकारे काशीमरण 
हेवुत्वाबुपपत्तः । यदि च कार्लीमरणकारणनाबोध- 
कवाक्यानां तदानामाबोधकस्प तारकोपदेशस्य हेतु 
तायाभेव तात्पर्यम् अन्यथा एकेनापरस्यान्यथासि- 

व इति योगसूत्रे च ब्रह्मपदस्योडरषाचकत्वात् । 
पकनोपदेश्चेनापरस्य काशीमरणस्य मोक्षभ्प्रतीति शे 
ष+1 तच्वन्ञानसनभ्मव इति । तथा चैतन्मते कारहीमरण- 
स्य भगवदुपदेशप्रयोजककारीौमरणपाक्षालनज्ञानसम्पा- 
दक्तया तदुपद््े प्रयोजकत्वमित्यर्थ.। केष्राश्िस्मतमाड 
काशीमरणामिति । अस्मिन्मते गज्ञजरुसलम्बन्धन म॒न. 
छशशरेऽद एात्पत्तिचज्ज्ञनोत्पर्तिरिति मावः । अत्रच मते 
उपदेशस्य शब्दात्मकतया स॒तान्मन्यदृष्टजनकत्वे त 
दवच्छेदकसखम्बन्धस्य दुचैचता, कथचिच्सीसान्तर. 
ग्रहणेन नि्षौच्यत्व गौरव मोश्चाञ्ुपवत्तिश्येच्यस्वरसो 
बोध्यः बेकट्परकेतुतायां संबाछताभ्यां फलाचुत्पात्ति- 
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वुष्परिदारस्वादिस्युच्यते तदा तच्छरीरावच्छेदरेनापि 
वलज्ञानसम्भवो बोध्यः । 

कार्लीषरणमात्पतस्वज्ञाने तारकोपदेशसम्पादने- 
तेवपिक्षिवमर काशीमर्णोत्तरमेषव च कर्णे भगवान् 
तारकयुन्चरति । तचोचारणम् हच्छीरावच्छरदेन ज्ञा- 
नमतुत्पाय्यापि अदृष््रारा तदुत्तरग्रहीतशररिषच्छ- 
देनात्मन्वज्ञानयुत्पाद पतीसपि काचत् । काश्रीगङ्- 
परणादीनामद्ष्ट्ारा सव्लनसम्मवेपि उक्तयुक्तेवै- 
करिग्की कारणतेत्र तृणानां बहेसि । नच 
वङितयोर््रहियव्रयोरेव काश्रीगङ्गपरणयाः फर- 
तुतादकत्मसङ्ग हति वास्यम् । वैषम्यात् तथाहि 
्रीहियव्रयरेकपरकरणे क्रमेण यगप्तापनवाया विधा. 
नाद्यतरस्ायनसेन प्रथमता रमे साधनान्तराका- 
ह्रातुद यात् बीह्यकरणको यागः कि करणकः फक- 
ताधनमिति प्रिकस्यमुरूयाकाङ्कुषेव यतरतरिध्युत्थापने 
षाच्यम् तादृयाकाद्कुया त्रीदिकरणकत्वामावविश्रिषठ- 

माशडते न चेति । समाधत्ते वेषम्यादिति । वै. 
षम्यमेव स्फुटयति तथाहि । पकथरकरणे ददोपौ- 
णंमासयारकथकरणे । आाकाङ्कखाचुदयादिति । यच- 
साधनग्वक्चानस्य प्रतिदन्धकत्वादित्य्थे, । बीह्यक्करणक 

५9 



© 
७ गादाघयाम् 

पा म प मि पनि भरि णि सी सण भि पि पि भके भ भप भ जिषे सोय कि मकि भे भ भे भे मि रकि की कि 1 क । ॥ 8) 1 । का १ | 9, ४ # का का 

विशेषरूपरावच्छिश्नवदितरकारणकतविशिष्टयागे ए 
छप्ताधनताबोधतिषयकलात । वाकाराध्याह्रेण 
यतैेजति इति वाक्वात् शरीदिकरणकसामावयवकर. 
णकलदङूपोभयनिक्ेषणविक्ञिषएटपगविषयक्र एव पाष. 
नताबोघः स्वीकरणीयः विशिष्टे च यस्य कार्यस्य 
साधनतयाम्तरयो विक्ञेषणस्य तकरारयप्रयाजक्रखे बेदस्य 
तात्प्मे त्स कमिति वरौदिमिथैजनेयतो त्री हिकरण- 
स्येव यरिरेयतश्च यवकरणक्रस्येव ततो क्हिकरण- 
कसरूपवकशेषणस्यापि फरोपयो गस प्रतीयत इति 
उमयारश्ाघ्चाथना । प्रहत च परकरणमेदात् त्रियिषर- 

ठततेः पोर्वापयानियमेन मोक्षस्य फ साधनिञेताव- 
न्मात्राकाङ्खयेव साधरनतेनेव गङ्गामरणकरार्चामरणादी- 

इति। तथाच सामान्यतो यागे बीहिकरणकरत्वे निथ्ितेऽपि 
तदकरणक्रयागे जिकसा युक्तेवेति भावः । विशेषरूपे- 
ति । यवत्वरूप्रविदषवमावनच््छिन्नत्यर्थः। वाकाराध्यादा- 
रेणेति। तथाच वीहिकरणकत्वाभावो वाकाराथः। खच 
याभेऽन्वेतीति भावः । ननु यदि य्करणक्रत्वयागत्वा- 
भयम फलछसाधनतांस प्रयोजकं तदोभयकरणक्रयाग- 
स्यापि यवक्ररणकत्येन कटसाधनस्वं स्पादत आह 
विशिष्ट इति । प्रकरणमदादिति । तथाच मोक्षे का. 
शीमरणजन्यत्वाुपर्थितिकारे मोश्चे कि कारणमि 
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भः को भो भि पि 
जि भक मित पो भणण ज 

क शक 

नां विधानादितसपाहियविश्िष्टानापयेव तेषां पक्ष 

पाधनतया प्रतीतेः काश्ीपरणगङ्गमरणमगव्रन्नाराः 

यणस्मरणदूपवरखनेऽपि फलसिद्दिनिष्पस्युहैत्रेति । 

परस्परापावमापेक्षतया यथा द्रीहियत्रयाविरुद्धरूपना 

तथा न प्रहते अपि तु बाजययाश्वमेधादिषत् पृथक्. 
करपतेव विकरे उभयोरशषाक्चायेनापवाद श्च विरद- 

करङ्पप्रिकस्पादरः । तत पूथद्करवरूपविकररपपरः । 

अथ परस्पराभावसापेक्षवा वीहियत्रस्यछेऽप्रामाणिकरी 

मथमपरत्तवीहिविधिनो यवकरणकलत्राभावविष्िष्ट- 

स्थिव वीहिकरणकयागस्य फरसाधनस््ाप्रययना- 
दिति चन्न वृणनिरपेक्षान्मणिर्पद्र्यादरहयत्पत्तावपि 
तृणाद्रहिजौयते द्रव्यद्विति अप्रयोगात्तदुत्तरवाक्यस्थे- 

व्येतावन्मान्नाकाङ्कया गङ्गामरणविष्युल्थानादिति भावः । 

वैकदिपककारणतामुभयन्नापपादयति परस्परेति । प 
थक्मूकल्पता पृथक्प्रघानविधिवोध्यता । विरुद्धेनि । 

विरद्धकङपसूपे विकस्पे आदरस्तापयै यस्य सः । तदेवा 

पपादयति तत्चति । ननु यवविधिनोभयेरद्तास्नाथत्वेपि 

प्रथम्रपिीचीधना वा साहित्यस्याप्रतिपादना्छुत ड 

अयकरणकयागे तादृशहाफलरासा धन्वामित्याशङ्कते अ 

घ्रेति । समाधत्ते वृणि । यवासाहित्यबोधस्यति । 

तात्पयवद्ादुष्तश्वाक्यगतवाकारस्य पूवेन्र योज्ञनयति 

ॐ कड भि कयि भष 
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नापि बाक्ररिण पूर्करपव्यवच्छदसाहिखस्य उत्तर 
करप इव उत्तरकरपव्यवच्छरसाहियस्यापि पूत्रकसपे- 
ऽपि बोध इति व्युत्पत्तवीहसियेतेत्रा इयादातपि 
ह्यादों यत्रास्ाषहित्यबाोधस्य व्युत्पात्ताप्द्धस््ा 

न्यत्र विस्नरः ॥ 

इति श्रीमहापहोपाध्यायगदाधरभटाचारयङत- 

युक्तिवादः सपाप्ठुः। 

मावः । पाचीननैयायिक्रास्तु पकर्विशहातिप्रकारदुःखध्व- 

स पवापवभेः । षडिन्द्रयानि षड्वुद्धयः शारीरं सुखं 
दुःखञ्चत्यकविशति दुःखपदाथ इत्याहुः । 

इति श्री म० म० गदाधरमट्ाचायंकृतसुक्तिवाद्- 
चन्द्रिका समाप्ता ॥ 



प्राचीननवीनसुक्तिवाद- 
सङ्कपः । 

साङेक्यपथ साप्यं सटः सामीप्यमेत्र च 

सायुञ्पञ्चेति मुनयो सक्ति पच्चविं विदुः ॥ 

तज भगवता सममेकस्मिट।के वे ुण्ठाख्येऽव- 
स्थानं सालोक्यम् । सारूप्य भगवता सह समान 

रूपता, श्रीवस्सनमाछालक्ष्मीसरस्वतीयुक्तव तुथुज- 
शरी रावच्छिर्नापति याव । सारक्येऽपि चतुसुजा- 
वव च्छन्नत्वमस्त्यव्र वेकुण्ठामिनां सेषं चतुभुंन- 
खात परन्तु श्रीव्छादिरूपाशेषविरेषणविश्ि्टसं 
न तनोते तदपेक्षया तस्याधक्यम् । सटः भगव- 

देश्व्य्मानसैयम् ककुमकतुमन्यथा कर्तु सपथसवात। 
सामीप्य तथामुतैसर्थादिपिदेषणयुक्ततवे सति 

भगवतोऽनिसपीये नियतमवस्थानम् । ्ायुज्यश्च निवा- 

णप् । तच्च न्यायत्रैशिषिक्राीदमते आत्यन्तिकदुःख- 

निखात्तिः । सरारोक्यादिदक्षायां दुःखनिरेन्तिसरऽपि 
नासाव्रात्यन्तिक) वस्या प्षयितया तदनन्तर पन्वेवश्चर- 
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महुःखस्थिवोत्पादादिति न तदशषयामतिभसङ्गः । 
अतस्पालोक्याद्ः स्वतः पुरुषायत््राभाव्रात् तद- 

त्रं शयीरपरिग्रह्ण बन्धप्तम्भताश्च तेषां वुच्छनया 
निर्बाणपेवादेहयप् । तस्ज्ञाने तान्निकाणां परदततएनमी- 
णमेवापवगपदशषक्यम् अन्यषान्तु गौणसुक्तिपद्परयो- 
गवरिषयतेति । अ्रात्यान्तकलर स्वप्तमवायिसमवेतल- 
कालिकरविकशषषणतोमयमम्बन्धेन दुःखमागमववदन्य- 
खम् । दुःखवदन्पस्वम् त्रा । नचेचमथंममाजय्रस्ततया 
नीलेतरघटलरादिवत् सुक्तिघ्वं न कायेताषच्छदक- 
पमिति वाच्यम् अथप्तमाजग्रस्तस्य हि कयतानव्- 
च्छेदकस्ये प्रमाणाभाव एत्र बीनप् प्रेते च श्रति- 
रूपममाणसस्नेनायत्तमाजग्रस्वस्यापि तस्य रन्छज्ञान- 

जन्यतावच्छदरकत्वोपगमात् । 
नवीनास्तु चरमदुःखध्वं्त एव माक्ष; । चरमलश्च 

खधतात् त्ङ्ञाननादइयतावच्छद् कतया तादृश्षसम्ब- 
न्धेन दुःखत्रदन्यहुःखमाव्रहादुःखलन्याप्यो जांति- 
विश्ाषः । न च गोवघादिजन्यतावच्छः्कतया जाति- 
भिः सह साङ्कयेमिति चाच्यम् तस्य॒ ताश््राजा- 
तीनां विरुद्धस्वाव् केवरष्येत्र॒ठदजलनकत्वोपगमा- 
त॒ । त्ङ्ञानेनाहस्र चरपहूःलयुत्पाय वद्धमजन- 
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नात॒त्द्भूनस्य चोकरटेन्छाविषवतया तत्साधनत्वेन 
तत्मतियोगिनो दुःखस्याचुरदेयलसाच् । नवैवं 
दुःखपदवेयथ्पम् आयन्तिक्रनिदत्तिरियस्यैव सम्य- 
कादिति बास्यप् दुःखल्रव्पाप्या जातिरिति षरि 
चयाय तदुपादानात् । एन खड्गामिघातादिजन्य- 
तवच्छदकजातिभिः सायमपि निरस्तम् तादश 
जारेस्वत्त्ातिविरुद्धस्रोपगमात् । न च तन्नान- 
स्येव तादृशदुःखजनकसवतन्नाश्षकत्वोपगमे तारश्त- 
दुःखस्य क्षणिकरतरापत्तिरिति बाच्परम् प्रथमक्षणे 
तत्ाप्ताककारपावरस्याः प्रतिबन्धेन द्वितीयक्षणे त- 
क्ाश्चापम्मवाव् । नचेवमेत। दशथतिवन्धकस्पने गोर- 
त्रमिति वाच्यम् काक्ञीमरणादिरूपनानात्रेापायजन्य- 
तायां भवन्मते तादशदुःखवदन्यदुःखध््रंसत्वस्याव- 
च्छदकगोरतरात तदपेक्षया विजातीयदुःखनाश्चम्थ- 
ति प्रतियोगित्छोकिकविषयटघटितपमानाधिकर- 
ण्यपस्याप्तस्या साक्तात्कारतेन एकर्पातवन्धकताया 
न्यायस्पत्रादित्पाहूः । 

बेदान्िनस्तु तसज्ञानादेद्यानित्तो विज्ञान- 
पुखारमकः केवरत्मा अपवर्गे वेते इति षिवक्षित- 
करििकेन विदयापनश्च एत्र मोक्ष इति वदन्ति| वन्न 

। ,#॥ # 



८० सुकिवाद सङ्के 

अभिया आत्मनि शरीरामेदावादिङ्ानं पदान्तरम् 
वा { उमयथापि एुखडुःखाभावनरपाधनेतरस्वेन त्द- 
तेरपुरुषा्थसाव् उत्पन्नतखज्गानिनः शुक देः शेरीर- 
दुःखमोगदश्ायापपि अव्रधयानाश्चतसान्सुक्तत्वपर्त- 
ङ्गा) 

निदण्डिनस्तु भआनन्दमयपरमासनि जीबादमनो 
क्यो मोक्षः । छ्यश्च दिङ्गशशरापगमः । छिङ्शरीरः 
मेकादशेन्द्रिपायि पञचप्हाभूतानि सुष्मपाज्ननया सम्मू- 
यावस्थितानि जीवात्मनि दुखदुःखाषच्छद कानि । 
तथा च भुखदु ःखात्रच्छदकषूकष्ममाज वच्छिन्नमिङिताव- 

स्थितताबदन्द्रियमसुद् भूनपरचयाधिष्ठुनातसमक्लिङ्श- 
रीरनाश्च एत्र मोक्ष इति पयित इत्याहुः । तन्न 
तस्यापि स्वनोऽपुरुषाथचात्तादशशिङ्श्षदरे भमाणा- 
भावाच्च । 

राभाकरास्तु आस्यन्तिकदुःखपागमाधो भुक्तिः । 
आत्यन्तिकत च खक्तमानाधिकररणयावदधमेनाश्चमि- 
शिष्त्वम् । तेन स्सारेतादश्चायां नानिप्रपरङ्ः । न च 

प्रागमावस्यानादित्रेन सिद्धत्वाद् पुरुषायत्त्रम् । वस्य 
सरतः छृखनपोक्षिततेपि मरतियोगिजनकाधर्मनाशर खेन 
करतिसाध्यलाव् । तथा हि कत्पधीनततवज्ञानादधषै- 
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नाष सति अग्रिपप्तमये दुःखवागभात्रस्वरूपमस्ति 
कृत्या व्रिनाऽधभण हःखजननान्न तलागमातरस्वदूप- 
पभ्तीति मोप्तपताधारणकरतिप्ताध्यतं प्रागमाकेऽप्यक्ष- 
तम् । न चेवमावदयकलाद्यगपदधमना श एव मोक्षो - 
ऽस्तु युगपत चेककरालाचच्छैनेकात्मरत्तित्वं तेने- 
दीनान्तनापरनाक्ने नातिभसङ्क इति बाल्यम् अक्पधवं- 
सस्य स्वतः पुरुषायसरासम्भत्रात दुःखप्रागभावस्य तु 
दुःखपभागमावसेन स्वतः पुरुषार्थता विरोधात् -इति 
व्याचक्षुः । तदपि हेयम् भागमाषस्य प्र्ियोनिजन- 
कल्वनियमेन युक्तस्थापि दुःखोत्पादभसद्गावं । प्रति 
योग्यजनकसवे भागभावे भानामात्राव् तस्य प्रतियोगि 
साज्भमाणकलवात् । नचैवमपि भायशिततेऽकि-दःखया- 
गभावा्ितया भवृत्तिनं स्यादिति वास्यम् । इष्टत्वात् । 

स्वातन्त्यं मत्युं मोक्ष इति वार्वाक्राः । 
आस्माच्छेदो मोक्ष इति माध्यमिकाः । घाप 
निटत्तौ निपलङ्गानादये पहोदय इति धिज्ञान- 
बाद्विनः । अषररणमुक्तमुक्तिरिस्याहताः । सर्व 
कतत्वमेकं विहाय वासुदेवस्य स््नस्वादीनां कं- 
स्पाणगुणानां मरप्तपखे सति भगव्रद्यायास्म्यानुमनो 
पोक्न इति रामानुजनाः । जगस्कतृलरक्यीश्री वस्स 
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विष्णानिरवधिकानन्दादिषदश्षानन्दो मोक्ष इति मा. 
ध्वाः। दिभुनढृष्णन सह् स्वांदाभूनानां जीवानां गो- 
छके रीङतुभव इति वेह्टमीयाः । चन्दरचूढव- 
पुषः सतः पवतेत्पाङ्कनमिति काषलिकाः । ¶ 
णातमताकम इषि परत्ययि्ञात्रादिनोऽभिनवगुप्तपा 
दाः 1 पारद्रप्तपानेन दृहस्थेयं जीषन्भुक्तिरेव मोक्ष 
इति रसेक्रवादिना मोदिन्दमगवतसपादाचार्यादयः । 
परारयप्रथमवार्णीपशचनं मोक्ष इति वैयाकरणाः । 
प्रकुत्युपरमे पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थानं युक्तिरिति 
पाङ्ख्याः । पुरुषस्य केवल्यनावस्थानं केवट्यमिति 
पातज्ञछा इति । एतेषां मण्डनखण्डनपरकारस्तु सुधी. 
मिस्तत्तद्न्येषु स्ययमूहनीयः । 

ईति भराचीननवीनेसुक्तिपदार्थसङ्केपः । 




